Přesnější popis některých důležitých změn v programu OZO 2019.001:
V nové verzi najdete řadu doplněných nástrojů ke GDPR (Nařízení EU 2016/679 –
obecné nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27.4.2016, které již nabylo
účinnosti 25.5.2018).
V menu Servis – Přehled GDPR si můžete vytisknou (klávesou F7-TISK) sestavužurnál s údaji provedených změn, které se týkají GDPR.

Staré záznamy v Přehledu GDPR lze vymazat při provádění ročních uzávěrkových
operací v menu Servis – Roční uzávěrka – GDPR.

Další důležité změny najdete také v menu Provozní moduly – Manager – Adresy
(pod klávesou F11-GDPR). Zde můžete přehledně zapisovat přidělené souhlasy se
zpracováváním údajů v rámci GDPR. Dále si můžete zvolit, podle jakých kritérií
si vyberete adresy k tisku. Také zde můžete jednoduše vymazat již nepoužívané
kódy adres (program automaticky hlídá, že zadaný kód neexistuje v žádné agendě)
nebo zrušit nadbytečné údaje (jména, telefony, e-maily apod.) ve vybraných
adresách.

…
Další důležitou změnou je doplnění DPPD (datum povinnosti přiznat daň) v modulu
Pohledávek a Závazků, kde jsme vyšli vstříc řadě uživatelů, kteří si tuto změnu
přáli. Pokud nové pole „Dat.PPD“ zůstane nevyplněné, bude se do „kontrolního
hlášení“ stále doplňovat datum DPH jako doposud. Pokud vyplníte pole „Dat.PPD“,
tak se automaticky toto datum doplní do podvojného účetnictví či daňové
evidence k údajům o DPH do kolonky DPPD.

Při zápise do přehledu Pohledávek a Závazků jsme přidali další odkazy kontrolu DIČ u zahraničních plátců a kontrolu v Insolvenčním rejstříku, abyste
si tyto údaje nemuseli ověřovat zvlášť v menu Manager - Adresy.

V neposlední řadě jsme na přání uživatelů, doplnili automatický převod
kurzových rozdílů do podvojného účetnictví. Můžete si také zvolit, zda budete
chtít změnit částku „Fakturováno“ v přehledu Pohledávek a Závazků, vč. zápisu
nového kurzu a uložení starého kurzu do poznámky. V Daňové evidenci se nově
bude nabízet jak sestava kurzových rozdílů, tak i převod kurzových rozdílů do
pohledávek a závazků.

…
V pro výpočty a tiskové sestavy v modulu DPH si nově můžete vybrat, který
způsob zaúčtování během roku nejvíce používáte – zda „Běžný“ či „Kontrolní“.
V Nastavení – Modifikace programu – Identifikace plátce se Vám objeví „Volba
zaúčtování“, kde si můžete nastavit následující varianty:
X - vždy si budete vybírat, jaké zaúčtování používáte (jako dosud)
B - Běžné zaúčtování
K - Kontrolní zaúčtování

Pro čtvrtletní plátce-právnické osoby, jsme upravili modul DPH – Daňové
přiznání – Výpočet. Nově se pro tyto plátce zobrazí „Výstup: daňové přiznání
nebo kontrola ke KH“.

…
V modulu Evidence skladu jsme si pro Vás v letošním roce připravili „Akční
ceník“, ve kterém si nastavíte vlastní prodej vybraného zboží v akčních cenách
po určitou dobu.

…

V modulu Banka jsme doplnili další údaje pro
příkazů k úhradě ve formátu GEMINI a MultiCash (v
„GEMINI“ a „MCASH“). Jedná se o stejné údaje,
pouze ve formátu ABO, tj. název firmy, poznámku a

vytváření exportního souboru
programu výběr pro export dat
které dosud byly k dispozici
rok/poř.číslo.

…
Samozřejmostí jsou také nové odpisové sazby pro rok 2019.

Tento výčet novinek neobsahuje zdaleka vše, co jsme pro Vás
v nové verzi OZO 2019 připravili…

Konkrétní způsob práce všech novinek
bude předveden na školeních k programu OZO
ve dnech
28.1.2019 (Praha) a 1.2.2019 (Liberec)
(informace najdete na www.ozo.cz)

