1.162 - 1.167
1.167
Podpora PPEKK

1.166
Aktualizace/Oprava verze API pro zasílání soubor? do za?ízení
Oprava zjišování sériového ?ísla
Oprava pádu aplikace na Android 9+
Popisky za?ízení USB podle Vendor ID
Pridana kontrola casove zony

1.165
Expertní nastavení, možnost zm?nit orientaci obrazovky
Oprava pádu aplikace p?i vybrání možnosti ?adit podle SKU
Podpora num klávesnice v KLASIK
Oprava hlášení DPH u použitého zboží

1.164
P?idání extra funk?ních kláves v PLUS
P?idání TOP rychlých položek pro rychlý výb?r (Edice 2019)
P?idání možnosti nastavit položku jako oblíbenou (Edice 2019)
Nová funk?ní klávesa vyhledávání s možností automatického filtru textu
Nová jednotka km
Email se zálohou nov? obsahuje ID zálohy
Oprava zasílání velkých datových záloh

1.163
Sledovaní nákupní ceny z historie naskladn?ní
Možnost odstranit hotovost jako formu platby
P?idána možnost vyžadovat zadání zákazníka /pro jídelny/
Podpora více stránek v map? stol? na menších obrazovkách
Tisk celkem k placení pokud dojde k ?erpání poukázky
Podpora RFID ?te?ek pro na?ítání karet zam?stnanc? a zákazník?
Zm?na všech štítk? na malá písmena
Zobrazení nejvyššího použítého PLU v nápov?d? p?i editaci položky
P?idáno nový typ položkt Zástupce / odkaz
Zm?na stavu zboží, p?esun volby komisního zboží ze stavu na typ položky
Oprava p?irážky na ú?et u funk?ní klávesy

1.162
Nový atribut položky pro vynucenou denní aktualizaci ceny z Backoffice
Nové, detailní popisky chyb p?i tisku.
Nová volba tisku ?ísla objedávky na ú?tence v nastavení tiskárny
Nová vyvolávací systém objednávky, funk?ní klávesa, nastavení, napojení (Edice 2019)
Nový typ položky Obaly / záloha pro správnou evidenci na EET
Nová funkce slou?ení ú?t? v PLUS
Nová možnost rozd?lit ú?et na 1/2 pri d?lení úctu
Oprava pro položky nepodléhající DPH
Nep?idávat zaokrouhlení, pokud je hodnota 0
Zm?na, editor v ceníku na?ítá aktuální data p?i editaci z Backoffice
Omezeni množství na max. 100.000 jednotek
Uprava omezeni na max. trzbu na 300.000 pouze u hotovostních plateb
Oprava u položek s atributem Nepovolit slevu
Oprava znovu-zobrazení v Nastavení / Režim zobrazení PLUS
Oprava obnovy ú?tenek na 30 dn?
Oprava pri presunu polozek na novy ucet / deleni
Oprava odesilatele emailu, konverze na text bez diakritiky (ochrana proti SPAM filtr?m)
Oprava evidence zálohy na EET pri ?erpáni služeb/zboži
Oprava skrytí Funk?ních kláves v PLUS, pokud je funkce vypnutá
Odstran?na platební možnost GoPay
Zm?na, zrušeno ukládání PK

Revision #1
Created 13 July 2019 06:10:44 by Admin
Updated 13 July 2019 06:13:02 by Admin

