Program Teplo – verzia 2016
Zmeny v roku 2017
06.06.2017 – verzia 16/14
Výpočet DPH do faktúr za teplo
Doplnenie spôsobu výpočtu DPH samostatne za ÚK, TÚV a SV.
Spôsob výpočtu sa nastavuje v parametroch programu Teplo.

24.02.2017 – verzia 16/13
Banky – úhrady faktúr
Doplnenie funkcie pre tvorbu príkazu na úhradu - vrátenie preplatkov.

15.02.2017 – verzia 16/12
Výpočet fixnej zložky SV
Doplnenie spôsobu výpočtu fixnej zložky SV – typ 3 – mesačná cena fixnej zložky sa
vypočíta z ročnej podľa počtu dní daného mesiaca.
Tlač rozúčtovaných nákladov
Doplnenie celkového súčtu fixnej a variabilnej zložky ÚK a TÚV.

07.02.2017 – verzia 16/11
Výpočet fixnej zložky SV
Úprava funkcie pre výpočet fixnej zložky SV na základe špeciálneho prípadu u odberateľa.

29.01.2017 – verzia 16/10
Tlačové výstupy
Spracovanie funkcie pre sumarizáciu vyrobeného a dodaného tepla pre účely užívateľských
výstupov.

23.01.2017 – verzia 16/09
Ceny vodného a stočného pre rok 2017
Ceny vodného a stočného, fixná a variabilná zložka ceny, sa pre rok 2017 uvádzajú
v databáze Kotolne (Objekty), variabilnú cenu je možné naplniť hromadne tým
spôsobom, že sa táto cena uvedie v nastavení parametrov a potom sa uloží do záznamov
databázy Kotolne. Fixná zložka ceny vody sa uvádza len do databázy Kotolne, nakoľko
táto cena sa pre jednotlivé vodomery na zdrojoch bude líšiť.
Spôsob rozdelenia fixnej zložky vodného a stočného
V databáze Kotolne (Objekty) je potrebné uviesť spôsob rozdelenia fixnej zložky
vodného a stočného:
- spôsob 1 – rozdelenie fixnej zložky pomerom m3 SV
- spôsob 2 – rozdelenie fixnej zložky koefientom
Koeficient je v prípade spôsobu 2 uvedený v databáze Domy.
Úprava tlačových výstupov v súvislosti s dvojzložkovou cenou SV
Úprava štandardnej tlače mesačnej faktúry.

Úprava štandardnej tlače prílohy k mesačnej faktúre.
Vytvorenie novej tlačovej zostavy – Tlač –
Rozúčtované náklady –
Rozúčtované nákladyRozúčtované SV –
Rozúč.náklady na SV po zdrojoch – fix. a var.zložka
Úprava užívateľských výstupov
Požiadavku na úpravu užívateľských tlačí faktúr a príloh k faktúram v súvislosti
s dvojzložkovou cenou SV zašlite mailom.
Spotreba vody pre ročné zúčtovanie TÚV a SV
V karte merača vody na zdroji a objekte je doplnený 13. riadok, ktorý umožní uviesť
spotrebu vody pre ročné zúčtovanie, v prípade, že sa líši od spotreby napočítanej
z jednotlivých mesiacov roka.

