Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkce související s Kontrolním hlášením
Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH,
uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit je ve formě Kontrolního hlášení k DPH. Jeho sestavení a
odeslání je úkol pro účetní programy. V programu TRIFID v souvislosti s kontrolním hlášením přibyly
tyto funkce:

Evidence odběratelů u dokladů na více než 10 000 Kč
Je možno zapnout funkci, která automaticky vyžaduje zadání identifikace odběratele při vystavení
prodejky za vyšší cenu, než je zadaná částka. Funkce se zapíná v Lokální konfiguraci, sekce Režim
prodeje za hotové. Přibyl zde parametr Identifikovat odběratele:

Standardně je přednastaven limit 10 000 Kč včetně DPH, zadáním nuly se funkce vypíná.

Pokud při uzavírání dokladu program zjistí, že celková částka překračuje přednastavený limit, zobrazí
se okno s hlavičkou, požadující zadání odběratele:

Pokud odběratel hodlá použít doklad k odpočtu DPH, mělo by být vyplněno alespoň jeho DIČ, které
se následně posílá v rámci kontrolního hlášení. Pro vyplnění kompletních údajů o odběrateli je
možné využít funkci pro načtení údajů z databáze ARES. V tomto případě stačí vyplnit IČO a stisknout
klávesu <Shift F6>, čímž se do dokladu stáhnou ostatní informace.

Filtrování dokladů podle ceny
Aby bylo možné vytvořit seznam takovýchto dokladů, byla doplněna i možnost filtrovat doklady
podle ceny. Filtr v seznamu prodejek i v seznamech ostatních dokladů byl doplněn o kritérium Částka,
pomocí kterého se dají vybrat doklady v uvedeném rozmezí celkové částky. Lze také přepnout, jestli
částka má být v ceně bez DPH, nebo s DPH.

Poznámka:
Kvůli možnosti filtrovat doklady podle celkové ceny bez DPH bylo nutné tento údaj přidat do
datových souborů. Při upgradu programu a konverzi dat ze starší verze se tento údaj z časových
důvodů převádí pouze pro aktuální rok, doklady ze starších roků nemají cenu bez DPH vyplněnou a
filtr na ně nebude fungovat správně. Konverze cen pro starší doklady se dá v případě potřeby provést
dodatečně pomocí funkce Systémové Funkce – Údržba dat – Konverze dat – Sumy bez DPH do
dokladů:

V souvislosti s Kontrolním hlášením přibyly v seznamu Prodejek dvě nové sestavy, pro tisk podkladů
pro vyplnění tabulek A.4 a A.5 kontrolního hlášení.

Před jejich spuštěním není třeba nic filtrovat, sestava se před tiskem dotáže na časové rozmezí a
sama vyfiltruje doklady s potřebnou částkou a zadaným DIČ.

Evidenční číslo dokladu v hlavičce příjemky
Do kontrolního hlášení je nutné uvádět evidenční číslo dokladu, což je v případě programu TRIFID
číslo prodejky, nebo číslo vydané faktury (variabilní symbol). Ovšem některé jiné programy
z neznámých důvodů uvádějí na dokladu čísla dvě, tj. mají jiné evidenční číslo a jiný variabilní symbol.
Pro účely přenosu dat do účetních programů, které kontrolní hlášení sestavují, je proto nutné
přenášet obě čísla a proto byla hlavička příjemky rozšířena o možnost zadání evidenčního čísla. Tento
údaj se ovšem na příjemce objeví pouze v případě, že je nastavený přenos do některého účetnictví,
jinak nemá smysl.

Filtrování zboží podle ceny
Ve filtru zboží došlo k obdobnému rozšíření jako u dokladů – položky lze filtrovat také podle ceny.
Kromě cenového rozsahu lze nastavit také cenovou sazbu prodejních cen a přepnout, zda se jedná o
ceny bez DPH, nebo včetně DPH.

Nová verze exportu dokladů do účetního programu Pohoda
Nastavuje se na obvyklém místě v Lokální konfiguraci, volbou parametru Účetnictví – Typ Pohoda.
Vzhledem k různým verzím datového rozhraní je nutno vybrat i používaný ročník verze Pohody. Nyní
aktuální verze 2015 umí na rozdíl od předchozích verzí zaúčtovat i uzávěrky tržeb a jednotlivých
prodejek placených kartou a účtování dobropisů.
Význam parametrů v nastavovací tabulce je zřejmý, v nastavení Příjemky přibyla možnost nastavit,
které z čísel na dokladu se má do Pohody přenášet.

Po zápisu parametrů klávesou <F2> je nutno znovu nastavit způsob zaúčtování u jednotlivých druhů
úhrad příslušných dokladů v Konfiguraci – Druhy úhrad (program na to upozorní).
Při načtení do programu Pohoda se vydané faktury přenesou do agendy Vydané faktury, příjemky do
agendy Přijaté faktury, uzávěrky tržeb do agendy Pokladna, Prodejky placené kartou do agendy
Ostatní pohledávky.

Věrnostní systém Tescoma
Na základě požadavku firmy Tescoma vznikly v programu nové funkce umožňující použití jejich
zákaznických karet a vzájemnou datovou komunikaci.
Funkce umožňují:
-

Automatické poskytování slev při načtení zákaznické karty (několik různých druhů karty
s různými slevami).
Plošná sleva (prodává po zadané období veškerý sortiment se zadanou slevou, bez ohledu na
typ karet).

-

Automatické odesílání dat o uskutečněných prodejích do firmy Tescoma.
Šablona pro import příjemek z datových souborů posílaných Tescomou.

Kompletní návod k nastavení a použití těchto funkcí je popsán v samostatném návodu, který na
vyžádání pošleme, bude také k dispozici na našem webu.

Výběr termínovaných položek čárovým kódem
Úprava se týká položek zboží, u kterých je třeba sledovat maximální dobu uskladnění, nebo datum
doporučené spotřeby. Při zakládání karty zboží je potom nutno vybrat doplňkový údaj typu
Maximální doba uskladnění, nebo Doporučená spotřeba. Nově lze tyto údaje zadávat i s kódem,
kterým lze vybírat jednotlivá data výroby, nebo spotřeby.

Při příjmu takovéto položky se zadává kromě data i kód (čárový, nebo ruční), kterým bude položku
možno identifikovat. V číselníku zboží lze tyto údaje zobrazit obvyklým způsobem – stiskem <F9> na
údaji s množstvím:

Při prodeji, nebo výběru na kterýkoliv doklad, lze potom vybrat položku přímo kódem, odpovídajícím
konkrétnímu datu. Je možný i výběr pomocí základního kódu, uvedeného v kolonce Kód karty zboží,
pak je ovšem nutno správné datum vybrat z tabulky, kterou program zobrazí (funkce Prodej), nebo
klávesou <F9> na údaji s datem (zadávání do dokladu).
Chování programu při výběru termínované položky lze určit nastavením parametru v Lokální
konfiguraci. V sekci Režim prodeje za hotové – Standardní prodej je parametr Dotaz na
termínovanou položku. Při nastavení na Ano se program ptá na datum, při nastavení na Ne vybere
automaticky nejstarší dostupnou položku.

Zobrazení prošlých položek při startu programu
S termínovanými položkami souvisí i funkce, která při startu programu zobrazí textový soubor se
seznamem položek, u kterých se blíží datum doporučené spotřeby, nebo vypršení záruky (v seznamu
zboží jsou podbarveny modře). Položky, u kterých bylo již tohoto data dosaženo, se vypisují tučným
písmem (v seznamu zboží podbarveny červeně). Zobrazování toho souboru je nutno zapnout
v Lokální konfiguraci parametrem Zobrazit seznam prošlých: Při startu programu.

Při startu programu a přihlášení obsluhy se potom provádí kontrola prošlých položek a v případě
jejich existence program zobrazí textový dokument s jejich seznamem:

Možnost zobrazení doprovodného textu při prodeji určitých položek
(pouze varianta PROFI)
Pokud je nutno obsluhu programu při prodeji určité položky upozornit na nějakou skutečnost, lze to
nastavit jako spřažený text v kartě Zboží. Po vybrání spřaženého textu je možno změnit chování
změnou parametru spřažené položky – po stisku <Ctrl F9> mezerníkem změnit z volby Připojit
k položce na: Zobrazit text v hlášení.

Při prodeji takto nastavené položky se objeví spřažený text ve formě upozornění pro obsluhu:

Úpravy pro ovládání prodeje pomocí dotykové obrazovky.
V ovládání prodeje dotykovou obrazovkou byly přepracovány některé funkce tak, aby všechny části
byly v grafickém prostředí (týká se zejména seznamů zboží a obchodních partnerů) a daly se tím
ovládat pouze dotykem, nebo myší. Současně je také možno spustit program přímo v režimu
grafického prodeje a při provozu se tak zcela vyhnout původnímu konzolovému rozhraní.
Pro variantu GASTRO byla vytvořena obrazovka s definicí stolů a jim přiřazených otevřených účtů.
Restaurační prodej je tímto také možné ovládat kompletně v grafickém režimu:

Kompletní popis použití dotykové obrazovky je obsahem samostatné příručky.

Další drobné úpravy

















Připojení nového typu bankovního terminálu České spořitelny, připojitelného přes
počítačovou síť.
Tisk kopie stvrzenky z bankovního terminálu. Úprava se týká používání terminálu pro snímání
bankovních karet, který nemá vlastní tiskárnu. Stvrzenky z terminálu se v tomto případě
tisknou na tiskárně účtenek. Aby bylo možné dodatečně tisknout kopie těchto stvrzenek,
ukládají se potřebná data v programu a při dodatečném tisku kopie prodejky se vytiskne i
kopie stvrzenky z bankovního terminálu.
Vypnutí přiřazování opravných položek, které vznikají při příjmu záporného množství zboží, a
případný rozdíl pořizovací ceny není možno rozpustit do průměrné nákupní ceny, protože
výsledné množství je nulové. Vytváření opravných položek lze vypnout v Globální
konfiguraci, sekci Příjem do skladu - parametr Opravná položka NC přepnout na
Nepřipojovat.
Připojení dalšího typu zákaznického displeje Elcom ED-2500R
Úprava pořadí položek v hlavičce příjemky. Možnost zadání čísla účtu, na který se má přijatá
faktura uhradit (kvůli přenosu do účetního programu)
Při kopírování Objednávky od zákazníka do prodejních dokladů se kopírují i údaje o
odběrateli, který nebyl vybrán ze seznamu Obchodních partnerů, ale byl zadán ručně.
Rozšíření možností kopírování obsahu mezi sebou - do Poptávky, Objednávky a Příjemky lze
nyní zkopírovat i obsah těchto dokladů: Objednávka od zákazníka, Faktura, Dodací list,
Zakázka, Nabídka.
Sekce Zálohování dat v Lokální konfiguraci byla přepracována s ohledem na srozumitelnější
zadávání a oddělení parametrů pro způsob zálohování a umístění zálohy. Některé neaktuální
parametry byly zrušeny.

Zrušena volba Nastavení tisku etiket v Konfiguraci pro zastaralost této funkce. Doporučujme
tisk etiket pomocí grafických tisků (Ctrl F10) z číselníku zboží, které poskytuje větší možnosti.
Nastavení vlastnosti etiket se v tomto systému provádí přímo v okně, ze kterého se sestava
tiskne. Pokud byl před upgradem starý tisk etiket nastaven, zůstává nastaven i nadále a dá se
používat, pouze už k nastavení neexistuje funkce (dá se v případě potřeby nastavit editací INI
souboru)
Při exportu položek zboží je kromě formátu XML a CSV zvolit také formát JSON.
Při nastavování Tvorby prodejních cen v Globální konfiguraci je nyní možno nastavit Marži
s přesností na dvě desetinná místa. Analogicky to platí i pro stejnou nastavovací tabulku
v číselníku skupin (varianta PROFI).



Z nabídky Konfigurace bylo vyřazeno nastavování starých typů internetových obchodů.
Vzhledem k tomu, že zároveň obsahovalo parametry pro ukládání pomocných souborů
s obrázky a popisy, které jsou obecně použitelné bez ohledu na používání vazby na
internetový obchod, byly tyto parametry přemístěny do Globální konfigurace, sekce
Parametry číselníků:

