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Úvod
Aktualizovaná verze modulu Expedice pro Vario 12 přináší několik užitečných vylepšení, která
jsme implementovali na základě ohlasů uživatelů. Instalátor nově automaticky aktualizuje datovou
strukturu a instaluje se jednoduše funkcí Nainstalovat úpravy.

Obsah aktualizace
Aktualizace je dodávána v ZIP balíčku, který obsahuje tzv. distribuční instalaci modulu, kterou
lze do Varia instalovat přes funkci Nástroje > Možnosti > Nainstalovat úpravy.

Návod k aktualizaci
1) Soubor Expedice_distribucni_instalace.zip obsažený v balíčku Expedice_V12.zip nahrajte
do počítače a nainstalujte do Varia funkcí Nástroje > Možnosti > Nainstalovat úpravy.
2) Protože instalátor může vyvolat změny datové struktury, je třeba, aby všichni uživatelé ukončili
práci ve Variu.
3) Spusťte Vario - aktualizace souborů i datové struktury proběhne automaticky.

Nové funkce
Expedice služeb
Nástroj Průvodce expedicí nyní umožňuje expedovat i produkty typu Služba. I v případě, že je služba
na dokladu bez zboží, je tak možné fakturu vyexpedovat pomocí Průvodce.
Expedování služeb se aktivuje v dialogovém okně Průvodce expedicí. Pokud po povolení expedování
služeb zobrazuje Průvodce starší doklady, může to být způsobeno tím, že obsahují položku služby
(např. doprava) - v takovém případě je třeba v konfiguračním souboru (otevřete přes Agenda>Otevřít
konfigurační soubor) nastavit vyšší datum, od kterého Průvodce nabízí doklady, aby se tyto starší
doklady odfiltrovaly. Na nových expedicích již bude vyexpedována i služba.

Rychlá expedice jedním kliknutím
Nástroj Průvodce expedicí byl rozšířen o možnost vyexpedovat doklad jedním kliknutím.
V případě úplné expedice jednoho dokladu je možné tlačítkem Expedovat [č. dokladu] současně
přidat zboží z dokladu do expedice a vytvořit expedici.
Na dialogovém okně Průvodce expedicí je také možné vybrat knihu expedice, do které se budou
expedice vystavovat, toto nastavení se uživateli uloží.
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Zobrazení Expedice po zásilkách
Agenda expedice byla rozšířena o zobrazení Expedice po zásilkách, které je obdobou zobrazení
dokladů po položkách v jiných agendách Varia. Jednotlivé expedice se tedy rozpadnou na zásilky a ve
sloupcích se zobrazí údaje z tabulky zásilek jako např. číslo zásilky, hmotnost, číslo dávky či služby.

Kopírování expedice
Menu agendy bylo rozšířeno o novou funkci - "Kopírovat expedici". Tato funkce vytvoří kopii
označené expedice včetně vyexpedovaného zboží, vyjma zásilek. Tuto funkci lze použít např. pro
nové vyexpedování zásilky, která se vrátila.

Snadný přístup ke konfiguračnímu souboru
Do menu agendy přibyla funkce "Otevřít konfigurační soubor". Tato funkce otevře soubor
Expedice.cfg ze složky dat v Poznámkovém bloku.

Cena aktualizace


Uživatelé s předplaceným programem Maintenance pro modul Expedice - zdarma



Uživatelé bez předplaceného Maintenance: 1.500 Kč MDB verze Expedice / 2.000 Kč SQL
verze Expedice (ceny uvedeny bez DPH)

Aktualizované vydání modulu vyžaduje platné licenční číslo, které bude poskytnuto výrobcem pro
příslušné sériové číslo profilu Varia.
Licenční číslo na 30 dní bude poskytnuto bezplatně, licenční číslo bez omezení platnosti bude
poskytnuto po úhradě ceny aktualizace.
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