Savarin EET – nová verze Skladu 5.0.19
Vážení uživatelé software Savarin Sklady a Kalkulace,
v tomto týdnu jsou Vám zaslány odkazy ke stažení aktualizace + aktivační klíče, které Vám umožní
nainstalovat si upgrade na nejnovější verzi programu 5.0.19. Doporučujeme Vám si nejnovější verzi
nainstalovat – obsahuje opravy nekritických chyb a především řadu nových užitečných funkcí.
V tomto newsletteru bychom Vás rádi seznámili s nejdůležitějšími z nich, které přibyly od poslední
hromadně distribuované ver. 5.0.13. Kompletní přehled oprav a změn najdete v programu v menu
Nápověda  Nápověda  Novinky.
Ty z Vás, kdo s námi nemají uzavřenu servisní či nájemní smlouvu, a zakoupili si pouze tzv.
„Jednorázový balíček EET“ bychom rádi upozornili, že tato aktualizace je poslední, kterou obdrží
zdarma v jeho rámci (obsahoval nárok na aktualizace do března 2017). Budete-li mít zájem dostávat i
nadále pravidelné aktualizace software Savarin, doporučujeme Vám uzavřít servisní smlouvu,
upgrade můžete samozřejmě zakoupit kdykoliv i jednorázově.

Souhrnné exporty dat z více pokladen
V menu Provoz  Export dat pokladen je možno vytvářet souhrnné exporty dat z více vybraných
databází Pokladen Savarin. Takto lze do Skladu Savarin načíst data z více (či všech) samostatných
pokladen, a takto získaná data vyexportovat do tabulkového procesoru (Microsoft Office Excel,
OpenOffice.org Calc, LibreOffice Calc,…) pro Vaše analýzy, sestavy či reporty.

Aby bylo možno Export dat pokladen používat, je třeba mít nainstalovánu nejen aktuální verzi Skladu
Savarin, ale i aktuální verze Pokladen Savarin, tzn. upgradovat Sklady a Kalkulace i všechny Pokladny!
Rauty v Ceníku pokladen
Využíváte-li možnost vložit Rauty jako položky do Ceníku pokladen, jistě Vám přijde vhod úprava
reagující na změny sazeb DPH u restauračního sortimentu od 1. prosince 2016. Doposud, pokud jste
vložili do Ceníku pokladen Raut, vygenerovala se typicky 2 PLU (pro OM Kuchyně, OM Restaurace).
Nyní, kdy některé položky mohou mít DPH 15 % (jídlo, nealko) a jiné 21 % (alkohol, tabák), může po
vložení Rautu do Ceníku pokladen vzniknout odpovídajícím způsobem více PLU (např. jedno pro
Kuchyni 15 % a dvě pro Restauraci 15 % + 21 %, tj. celkem 3). V praxi může být PLU samozřejmě
ještě více, podle používaných OM/středisek odtížení.
Sazby DPH se přebírají z Receptur, Menu, pokrmů a Skladových položek. Pro každou kombinaci
čísla ceníku, OM a sazby DPH se zapamatuje naposledy použitý Rastr. Pokud číslo Rastru ještě není
uloženo, nastaví se první rastr z připojené pokladny s požadovanou sazbou DPH, a tento můžete v
opravě položky ceníku libovolně změnit, poslední nastavené číslo se zapamatuje a nastaví příště
automaticky.
V číselnících Normování, Bufetové snídaně, Rauty, catering lze při editování položky Receptury
nebo Pokrmu nastavit DPH při prodeji (není dostupné pro Skladové položky) Poslední použitá
hodnota DPH se při zápisu do databáze přepíše do dané Receptury nebo Pokrmu.
Číselníky Receptury a Menu, pokrmy mají nyní doplněn sloupec DPH, kterým lze určit sazbu DPH
při prodeji Receptur/Pokrmů použitých v Rautech. V obou číselnících lze v editačním okně zvolit sazbu
DPH v rozbalovacím seznamu DPH při prodeji. Do 1. prosince 2016 byla všechny jídla a nápoje ve
společné základní sazbě DPH, nyní jsou v základní sazbě jen alkohol (a samozřejmě tabákové
výrobky apod.), ostatní je v první snížené sazbě. Výchozí hodnota v číselnících po konverzi je první
snížená sazba.
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