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V2 Doplňkové funkce, manuál

1) Úvod
Produkt V2 Doplňkové funkce je soubor utilit a doplňkových funkcí pro hlavní větev
produktů VetSoftware V2. Vzhledem k povaze funkcí které v současné verzi obsahuje a
které dle plánu bude obsahovat, je technicky řešen jako samostatný program.
Dle výše uvedeného se V2 Doplňkové funkce samostatně instalují a spouští, nejsou
standardně obsaženy v rámci VetSoftware V2 a obsahují i jiné číslování verzí.
Bližší popis funkcí V2 Doplňkové funkce aktuálně dostupné verze, návod na používání
včetně instalace jsou uvedeny na následujících stránkách.
Aktuální verze V2 Doplňkové funkce je 1.0 s datem vydání 28.12.2010
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2) Instalace a konfigurace
Stažení z Internetu
Produkt V2 Doplňkové funkce je možné stáhnout ze stránek výrobce
www.vetsoftware.eu. Produkt V2 Doplňkové funkce je poskytován jako placená služba,
před samotným stažením prosím kontaktujte naše obchodní oddělení které Vám
poskytne přesné instrukce jak a kde produkt stáhnout a instalovat.
Instalace
Po stažení instalačního balíku jej stačí spustit z místa kam jste jej stáhli. Instalace je
řešena formou jednotlivých kroků u kterých se očekává interakce uživatele, např.
potvrzení licenčního ujednání atd.
Po dokončení instalace bude na pracovní ploše Vašeho počítače vytvořena ikona zástupce
V2 Doplňkové funkce a odkaz na tento manuál. Jednoduchým dvojklikem na zástupce
produkt spustíte.
Upozornění: k fungování programu je nutné mít nainstalán databázový engine FireBird
SQL, stáhnout a jednoduše nainstalovat jej můžete z tohoto
umístění: http://www.vetsoftware.eu/?id=4&lang=cz&act=download&sw=firebird2.exe
Konfigurace
Produkt V2 Doplňkové funkce nepožaduje žádné prvotní nastavení nebo konfiguraci.
Nutnou podmínkou pro úspěšné spuštění je instalace do pracovního adresáře aplikace
(ve výchozí volbě c:\Program Files\VetSoftware.eu\V2\ případně c:\Program Files
(x86)\VetSoftware.eu\V2\ v závislosti na instalované verzi Windows).
Při spuštění si program z konfiguračních souborů aplikace VetSoftware V2 zjistí kde a jak
je uložena databáze programu a pokusí se k ní připojit, v případě neúspěchu můžete
změnit nastavení na druhé kartě přihlašovacího okna.

Upozornění: přihlašovací heslo do V2 Doplňkové funkce je stejné jako Vaše heslo
uživatele Administrator.
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3) Plošné přecenění položek skladů
První volbou v sekci "Sklady a ceny" je funkce pro plošné přecenení cen skladových
položek. Na níže uvedeném obrázku vidíte rozložení okna a jednotlivé volby.
Touto funkcí můžete jednoduše změnit ceny skladových položek, kdy můžete samotné
změny rozlišovat dle majitele skladů (pokud máte v programu více licencí nebo fungujete
např. jako SRO) a dle samotného skladu.
Pro přecenení je nutné vybrat některého z majitelů a nějaký ze skladů.
Následně zadáváte číslo, které je procentní částka o kterou budou jednotlivé ceny
navýšeny nebo sníženy (pokud zadáte číslo s minusem např. -10, dojde k zlevnění o
10%).
Poslední volbou je zaokrouhlení výsledných cen, výchozí volba je na 2. desetinná místa,
variatně 1. desetinné místo a na celé jednotky (např. celá Eur nebo Kč).
Po kliknutí na tlačítko "Přecenit sklad" program provede zálohu databáze do adresáře
/data/ ve formátu nazevsouboru.fdb.preceneni_cen.cislo, ověří každou jednotlivou
položku skladu (položky s DPH!), sníží jí o příslušnou hodnotu DPH, následně změní cenu
dle uvedených procent, opětovně přičte platné DPH a provede zaokrouhlení. Následně ji
uloží do databáze.
Po dokončení bude ve volné oblasti seznam změněných položek včetně nových cen.
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4) Plošná změna skupiny DPH
Druhou volbou v sekci "Sklady a ceny" je funkce pro plošnou změnu skupiny DPH v
rámci všech skladů, například, pokud dojde ke změně hodnoty DPH legislativně. Obecně
není možná ve VetSoftware V2 prostá změna stávající skupiny DPH, je nutné vytvoření
skupiny nové a změna u jednotlivých položek.
Funkce nabízí jednoduché nastavení současné hodnoty DPH a nové hodnoty, v obou
případech jako samostatné číslo. Vzhledem k tomu, že VetSoftware V2 umožňuje
evidovat na úrovni karty zboží skupinu DPH jak pro nákup tak pro prodej, je poslední
volbou možnost měnit resp. neměnit skupinu i u nákupní DPH.
Po kliknutí na tlačítko "Spustit" program provede zálohu databáze do adresáře /data/ ve
formátu nazevsouboru.fdb.zmena_dph.cislo, ověří zdali nová skupina DPH již neexistuje
(pakliže ano, nastaví správné parametry případně vytvoří novou skupinu) a následně u
každé jednotlivé karty zboží změní skupinu DPH na novou.
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5) Správa záloh
Tato funkce se připravuje.
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