PODROBNÝ  ELEKTRONICKÝ  ÚČET
Upgrade O2 WINPEU Verze 4.0, © ATECO spol. s r.o.
Program je určen pro operační systémy Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019.

Program nainstalujte spuštěním instalačního programu SETUP.EXE. Jako cílový adresář instalace zvolte adresář, ve kterém je nainstalována předchozí verze WinPEU (standardně Program Files\ATECO\WINPEU).

Hlavní změny a vylepšení proti verzi 3.9:
·	Výpisy a faktury zohledňují sníženou DPH.
·	Správa Email umožňuje zkontrolovat před odesláním úplnost a správnost souborů vygenerovaných z Plánu úloh a potom je najednou odeslat.
·	Úprava vzhledu výstupních sestav modulu Vyhodnocení nastavením Profilů Zobrazení, Tisku a Faktury, kterými je určen vzhled výstupních sestav v zobrazení na displeji, při tisku a při exportu do výstupních souborů. Je možné zvolit barevné zvýraznění, různé druhy písma a styly oddělovacích řádků. Jednotlivým výpisům je možné přiřadit různé profily.
·	Úprava exportů v souvislosti s novým vzhledem výstupních sestav.
·	Rozšířené možnosti exportu XLSX: možnost dělit do listů jako u OLE Excel.
·	Úprava zobrazování, exportu a konfigurace faktur. 
·	Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
·	Zpřehlednění ovládání pomocí Řídícího centra: barevné odlišení a přednostní zobrazení často používaných příkazů.
·	WEB: zjednodušení ovládání, lokální nabídka hlavičky tabulky, spuštění Automatického příkazu z přihlašovací stránky.
·	WEB: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Možnost přihlášení pomocí Dvou faktorové autentizace (zasílání přihlašovacího kódu).
·	WEB: možnost zrychleného spuštění Preferovaných příkazů přímo z přihlašovací stránky.
·	WEB: zrychlení ovládání funkcí výstupní tabulky výpisu pomocí funkcí sloupce tabulky.

Nové příkazy:
·	Soubor/Správa Email: správa Emailů připravených k odeslání z Plánu úloh.
·	Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
·	Info/Popis změn – zobrazí Info.rtf.
·	Lokální nabídka Zobrazení/Uložit umístění okna.

Upravené příkazy:
·	Soubor/Faktura: zobrazení do nové záložky. Faktura se neupravuje (při změně Služeb se generuje znovu). Zobrazení šířky a konce stránky čárkovaně červeně. Zrušeno rámování.
·	Soubor/Faktura: Jednotlivě - zaškrtnuto: možnost vložení Rozpisu sumáře, možnost použití Profilů, oddělení Pronájmu od hovorného v Sumáři faktury. Jednotlivě - nezaškrtnuto: Editace adresy Odběratele, editace Služba/Počet jen při neprázdném Profilu. Soubor/Faktura/Odběratelé: přenesení vybrané adresy odběratele jen při Faktura - Jednotlivě.
·	Soubor/Faktura: uložené účtenky v DATA\Uctenky do ZIP souboru (rozlišení podle data a času vygenerování). Ofsety Datumů splatnosti a zdan. plnění uloženy v profilu služeb. Služby: možné i pro Postupně.
·	Soubor/Adresář odběratelů: při zvoleném Profilu se v levém seznamu zobrazuje sloupec Služby se seznamem služeb s nenulovým počtem. Při zadání textu do pole Vybráno se vyhledává příslušná položka v seznamu. Nastavení Služby/Počet jen při zvoleném Profilu.
·	Soubor/Adresář odběratelů: Služby možno zadat Jednotky direktivou $P, která bude ve výpisu nahrazena počtem poboček v příslušné hierarchické úrovni.
·	Soubor/Údržba: do archivu měsíční databáze hovorů přidány: Externí VC (ExtVC). 
·	Soubor/Zálohování: nově zálohováno Data\KonfigIW\Opravneni_0, Data\Uctenky, Data\Users. Při obnovení se vytvářejí podadresáře.
·	Soubor/Zálohování, Údržba: přidání  souboru do ZIP - při chybě sdílení souboru se soubor přeskočí.
·	Soubor/Správa Email: správa Emailů připravených k odeslání z Plánu úloh.
·	Provoz/Telefony/Souhrn – doplněn Sumář.
·	Provoz/Statistika/Stav/WEB: nový řádek Přihlášení (celková doba přihlášení všech uživatelů v min).
·	Provoz/Telefony/Souhrn: přidán řádek Celkem.
·	Provoz/Statistika/Email: přidán sloupec Soubor.
·	Provoz/Souhrn: přidán sloupce Základ DPH 10%, sloupec Celkem bez DPH přejmenován na Základ DPH 21%.
·	Úprava vyhodnocení soukromých poplatků podle uživatelských parametrů – při nenalezení názvu poplatku v uživatelských parametrech se poplatek přičítá vždy.
·	Výběr filtru telefonů: typ výběru Vzor a Podmínka povolen i pro základní verzi.
·	Seznam/Externí čísla: povoleno i jen pro Externí vybraná čísla/Povolit kontakty Outlook. Možnost zobrazit Aktuální EXTVC (seznam Externích VC aktuálního měsíce – soubor: DATA\EXTVC\EXrrmm.csv).
·	Seznam/Doklady: tlačítko Odstranit jen pro oprávnění Konfigurace. Možnost odstranit vice položek najednou.
·	Seznam/Doklady: uložené doklady (Data\Uctenky) uloženy v ZIP souborech po měsících.
·	Seznam/Doklady: úprava třídění podle datumu. 
·	Příkaz lokální nabídky Export: doplněno XLSX, Nastavení (exportu) a Otevřít.
·	Výstupní tabulka výpisu tlačítko Třídění povoleno i pro výpisy Po něčem.
·	Řídící centrum/Hledání: doplnění rejstříku.
·	Řídící centrum: barevné odlišení (modré pozadí) v poslední době vícekrát používaných příkazů. Automatické rozbalování podpříkazů, když se vejde na obrazovku a obsahuje použité.
·	Řídící centrum: možnost zobrazení lokální nabídky záložek výstupních tabulek z prázdného pravého panelu centra.  Filtrace výpisu se zachová i po provedení výpisu. Úprava zobrazení tlačítka výběru historie filtrace.
·	Řídící centrum: Zvýraznění položky pod myší.
·	Nové Lokální nabídky: Řídící centrum  (F2) - zobrazí aktuální záložku a Řídící centrum s výběrem záložky.
·	Přihlášení: možnost uložit stav zaškrtnutí Spustit naplánované úlohy stiskem tlačítka (nastavení uživatele vybraného v seznamu).
·	Sumář výpisu může obsahovat rozpis Kreditu DPH 0% a DPH 10%.
·	Sumář výpisu: u prázdných rozpisů se nezobrazuje ani hlavička.
·	Vyhodnocení podmínky (jiné než výstupní tabulka výpisu): je-li hodnota podmínky a dat číselná, porovnají se jako desetinné číslo.
·	Výpisy a faktury zohledňují sníženou DPH.


Možnosti zobrazení:
·	Vypočítávané sloupce: pro typ výpisu Po telefonech -  nová konstanta $KFiltr(nazev_Rozpisu podle filtrace).  Výsledná hodnota =1 pro splnění podmínky filtrace pro daný záznam hovoru  (pro typ Limit je v rozsahu 0-1).
·	Vypočítávané sloupce: po změně šířky Vypočítávaného sloupce automatický přepočet. Při chybě definice Vypočítávaného sloupce v chybovém hlášení možnost volby Pokračovat (umožní přidat chybějící sloupce).
·	Sestava: nová volba Vložit období.
·	Sestava: pro Po pobočkách povolena volba Vložit rozpis poplatků operátorů.
·	Sestava: Vložit popis -  možné konstanty $Pnazev_VybranePolozkySouhrnu$, $Rnazev_RozpisPodleFiltru$, $F$ (filtrace výpisu), $FV$ (filtrace výpisu, 1.řádek filtru poboček), $Zcislo_zvyrazneni$ (zvýrazní popis podle zvýraznění použitého ve výpisu). Pomocník vložení.
·	Sestava: Vložit Rozpis podle filtrace – nová volba ZF (Základní filtrace): filtrace není podmnožinou filtrace výpisu. Tlačítka Výběr/Zrušení výběru Všech/Označených (při více než 1 označené řádce mění výběr jen u označených řádků).
·	Sestava: Vložit rozpis poplatků operátorů – výběr umožňuje volbu ze všech IDO poplatků. Rozpis poplatků v Sumáři zobrazuje jen vybrané položky.
·	Sestava: nové tlačítko Přiřazení sumáře - možnost přiřazení vypočítávaných  sloupců základním hodnotám sumáře.
·	Sestava: tlačítka Přiřazení sumáře a Popisná pole – vyznačení nastavení ikonou.
·	Sestava/Max. počet řádek: nastavitelný i pro sestavy typu Celkem, Postupně a Nej... Výpočet pomocí filtru výstupní tabulky. Vyznačení ve filtraci výpisu.
·	Sestava/Přiřazení sumáře: rozšíření o DPH 10% a Kredity.
·	Sestava: Zahrnout Služby3S se vztahuje i na Služby se sníženou sazbou DPH. Při zaškrtnutí Pro Sumář použít sloupec Cena se zruší zaškrtnutí Zahrnout Služby 3S a Poplatky.
·	Export: přidány Okraje stránky, ze záložky Sestava přesunuto Orientace, Přizpůsobit stránce. Zrušena volba Sumárně do sloupců. Přidána volba Faktura podle šablony (pro OLE Excel).
·	Zvýraznění/Filtrace zobrazených řádků: pro typ výpisu Po telefonech možnost filtrace podle vypočítávaných sloupců.
·	Zvýraznění/Vzhled: Výběr profilů vzhledu (Konfigurace/Výstup/Vzhled), které se použijí pro zobrazení výpisu. 

Naplánované výpisy:
·	Plán úloh: nové sloupce Email a Export.
·	Plán úloh/Možnosti zobrazení: načtena konfigurace podle aktuálního data Plánu úloh, když není období výpisu absolutní.
·	Plán úloh/tlačítko Skrýt – dočasně skryje vybrané úlohy (při vybraných úlohách po stisku dále skrývá). Každý uživatel může skrýt jiné úlohy (pro uživatele WTELWEB ovlivní WEB Plán úloh).
·	Plánu úloh: nové výpisy - Import Externích vybraných čísel.
·	Plán úloh/Faktura: export do Excel, CALC možnost přerušení tlačítkem Přerušit.
·	Plán úloh: úprava zobrazení průběhu výpočtu. Při otevření Výpisy/Sestavy z Plánu úloh je aktuální výpis (1. v seznamu) prázdný.
·	Plán úloh: nové sloupce Email a Export.
·	Plán úloh: zobrazení chybového hlášení při neplatné cestě výstupního souboru, neplatné cestě Distribučního seznamu, neplatném oprávnění pro Podrobné výpisy.
·	Výpisy/Sestavy/Typ tisku Tisk-PRN přejmenován na Tisk-PDF,XPS,PRN – pro Nastavení tisku/Název tiskárny Print to PDF nebo XPS Writer zapíše zvolený soubor s příslušnou příponou pomocí virtuální tiskárny.
·	Výpisy/Sestavy/Email: mail se neodesílá při prázdné adrese (po uplatnění direktiv). Předmět mailu: možnost vložit i vypočítávané sloupce direktivou $P#1$. Odesílání příloh Email v šifrovaném ZIP, heslo i v DS.
·	Výpisy/Sestavy/Export faktury do Excelu se šablonou: možnost nových názvů buněk (Obdobi, ObdobiMesic, SouhrnBezDPH, SouhrnDPH, SouhrnSDPH, SouhrnKPlatbe, SluzbyxNazev, SluzbyXSazbaDPH, , SluzbyXBezDPH, SluzbyXDPH, SluzbyXSDPH,X-1..5). Při nedefinovaném názvu buňky D_1 se nepřenese tělo faktury.
·	Výpisy/Sestavy/Export XLS OLE se schránkou pro typ výpisu Sumárně  a Profil Historický export v neproporcionálním písmu.
·	Výpisy/Sestavy/Export XLSX: možnost dělit do listů jako u OLE Excel.
·	Výpisy/Sestavy/Schránka: při nezaškrtnutém export přes XLSX se zachováním možnosti makra, buňky, PDF (rychlejší při rozsáhlejším formátování).
·	Výpisy/Sestavy: stiskem Provést se automaticky uloží provedené změny nastavení.
·	Výpisy/Sestavy: volba Zpracovat prázdné i pro typ výpisu Celkem.
·	Výpisy/Sestavy: export Excel: nová volba List (název listu), možné parametry $M$,..
·	Výpisy/Sestavy: volba Správce Email: při zaškrtnutí se Email neodesílá. Odeslání se provede příkazem Soubor/Správa Email (možno naplánovat). 
·	Výpisy/Sestavy: aktuální výpis (1. v seznamu) vzniklý z Naplánované úlohy má nastavený prázdný Distribuční seznam a výchozí Název výpisu.
·	Výpisy/Sestavy: povolen Typ období Po spuštění.
·	Výpisy/Sestavy: Předmět, Text -  možné konstanty $Rnazev_RozpisPodleFiltru$, $Snazev_VybranePolozkySouhrnu$, $F$ (filtrace výpisu), $FV$ (filtrace výpisu, 1.řádek filtru poboček), $E$ (adresa Email, i pro Jméno souboru)..
·	Výpisy/Sestavy: tlačítko Pomocník nastavení - zapamatování stavu (výchozí - zobrazuje se pomocník). Úprava vzhledu Pomocníka.
·	Výpisy/Sestavy: pro export faktury do Excel OLE se šablonou – povinně se schránkou.
·	Výpisy/Sestavy: pro export XLSX parametr Zámek (heslo zamknutí Listu Excel).
·	Výpisy/Distribuční seznam: nová volba Sloučit podle Email (prázdné Emaily se neslučují). Možnost použít $F$Email i pro Soubor. Omezení max. délky názvu sloučeného souboru na 50 znaků.
·	Výpisy/ Distribuční seznam: pro sloučení podle Soubor možná podmínka zařazení Email adresy a Filtru:. Pro PodminkaEmail1=$S$ se Email hledá pro všechny shody zadaného uživatelského parametru Konfigurace/Nastavení s aktuální hodnotou v Soubor.
·	Výpisy/Distribuční seznam: při sloupci Filtr=$F$ sloupec Soubor může obsahovat speciální konstanty $@P_UzivatelskyParametrPobocky$, $@S_UzivatelskyParametrSkupiny$, $@H_ZkracenyNazevPopisuStruktury$.
·	Výpisy/Distribuční seznam: $F${NazevUzivParam} může obsahovat @P_ a @S_ na začátku. 
·	Výpisy/Distribuční seznam: Import DS: při prázdném importu se DS vyprázdní.
·	Hromadný výpis Po pobočkách i při exportu Sumáře možný bez přepočtu.
·	Odvozený výpis z aktuálního výpisu vzniklého z Naplánované úlohy má zakázaný případný export do souboru.

Konverze:

Export/Import/Tisk:
·	Export/Faktura: Tisk, PDF, XLSX, Calc: možnost zobrazení  QR kódu.
·	Úprava exportů v souvislosti s novým vzhledem výstupních sestav s použitím barevného zvýraznění a proporcionálního písma.
·	Lokální nabídka Export, tlačítko Export: nová volba Otevřít – při zaškrtnutí otevře exportovaný soubor. Volba Přepisovat: nezobrazuje se dialog Přepsat, export do poslední zvolené složky.
·	Export OLE Excel: úprava ukončování Excel.
·	Export/Faktura do XLSX: cesta do FAKTURA se neukládá jako nová cesta exportu.
·	Export/Faktura Jednotlivě: sumář obsahuje stejné položky jako celkový Sumář.
·	Export/Faktura: export Excel OLE bez šablony:  povinně bez schránky. Calc: možnost obrázků. Export XML: upraven Rozpis DPH (pro poplatky DPH 0%), přidán Rozpis DPH sniz, přidáno Dorucení.
·	Export faktury XML: upraven Rozpis DPH (pro poplatky DPH 0%), přidán Rozpis DPH sniz, přidáno Dorucení.
·	Export/Přepisovat: při otevřeném souboru s exportovaným názvem název upraven (např. Tel1.xlsx).
·	Export/Excel: úprava formátu exportu sumáře.
·	Export Microsoft Excel, XLSX respektuje nastavení zaokrouhlení cen na 4 des. místa.
·	Tisku, Export PDF: Hovorné/Pobočky/Souhrn - úprava hlavičky a odstránkování.
·	Export faktury: možnost vložených obrázků. Zarovnání dat faktury na střed. Možnost kopie faktury na stejnou stránku konstantou $Dup$ na konci Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura/Konec.
·	Export XLSX: nastavení výchozího poměru mezi názvy listů a vodorovným posuvníkem. Použitá filtrace v hlavičce ($F$) i když není Možnosti zobrazení/Export/Sestava/Nadpis. Velikost písma podle Konfigurace/Výstup/Vzhled/Zobrazení. Číslo pobočky jako text. Úprava exportu obrázku na jedné řádce s textem a textu různé velikosti na jedné řádce. Maximální počet konců stránek 1024.
·	Export faktury XML: upraven Rozpis DPH (pro poplatky DPH 0%), přidán Rozpis DPH sniz, přidáno Dorucení.

Import/Export organizační struktury:
·	Výběr OS v jazyce uživatele.
·	Automatické přidání uživatelských parametrů, když jsou přiřazeny v Cíli.
·	Při chybě uložení konfigurace chybové hlášení do stavové řádky, zvýraznění chybové řádky a uloženi do Messlog. Maximální počet pokusů uložení 3.
·	Import WEB oprávnění při současném použití Skupiny: Úsek a WEB Skupina se přiřazuje podle shody zdroje s WEB Oprávnění.
·	Export OS/Filtr: vyhodnocení  podmínky respektuje číselný typ položky.
·	Pro Cíl Skupiny: Funkce maska $K#Us:$ přiřadí vedoucího úseku podle importované položky (obdobně $K#Ut:$).
·	Modifikační příkaz: $T: transformační tabulka možná také se 2 sloupci (Podmínka shody a Výstupní hodnota).
·	Typ ODBC: při prázdné hodnotě Tabulka se SQL dotaz vytvoří pouze z Filtr.
·	Typ LDAP: pro porty 636 a 3269 aktivuje LDAP secure.
·	Úprava importu podle transformační tabulky (maska $T): úprava pro transformační tabulku se 2 sloupci, při současném použití masky $S se transformovaná položka připojí ke stávající.

Konfigurace:
·	Konfigurace/Výstup/Možnosti: volba Obnovovat umístění okna (po spuštění obnoví umístění okna Vyhodnocení) a tlačítko Uložit umístění okna (uložení rozměrů a polohy základního okna Vyhodnocení).
·	Konfigurace/Výstup/Sestava exportu: doplněno Přizpůsobit stránce a Orientace.
·	Konfigurace/Výstup/Email: Port výběr ze Standard, SSL a TLS.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled: nastavení Profilů Zobrazení, Tisku a Faktury, kterými je určen vzhled výstupních sestav s použitím barevného zvýraznění a různých druhů písma v zobrazení na displeji, při tisku a při exportu do výstupních souborů. 
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Zobrazení: určuje vzhled výstupních sestav. Je určen zvlášť pro Tabulkové a Sumární sestavy.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Tisk, Export určuje vzhled Záhlaví, Zápatí tištěných a do PDF a XLSX exportovaných výpisů. Text v poli Záhlaví, Zápatí může obsahovat Symbolické konstanty, které budou při tisku/exportu nahrazeny příslušnými hodnotami výpisu. 
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura určuje vzhled zobrazovaných, tištěných a do PDF a XLSX exportovaných faktur. Text v poli Adresa, Konec, Zápatí může obsahovat Symbolické konstanty, které budou při tisku/exportu nahrazeny příslušnými hodnotami výpisu.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura/Vložit konstantu: doplněny nové konstanty – Období měsíc a konstanty Konce faktury- Souhrnu.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura, Protokoly: možnost vložit obrázek konstantou $Obr(NazevSouboru)$. 
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura: možnost úpravy výšky jednotlivých sekcí nastavení.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura: přednastavený profil s QR kódem. Při aktivace z Řídícího centra se pro Náhled použijí parametry předchozího výpisu.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Faktura: nové konstanty $Obr(QRcode)$, Souhrn:  Měna, DPH základní, bez DPH základní, DPH sníž., bez DPH sníž., Služby 3S.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Protokoly: nastavení PDF protokolů. Možnost použít i pro WWW protokoly v PDF.
·	Konfigurace/Výstup/Vzhled/Aktivní profily: při prázdném nastavení přenos z uživatele Administrator.
·	Konfigurace/Výstup/Písmo nahrazeno Konfigurace/Výstup/Vzhled.
·	Konfigurace/Výstup/Možnosti: Zvětšení, Uložení okna,.. se nepřenášejí z nastavení Administrátora.
·	Konfigurace/Import, Export: možnost změny období při použití Archivu konfigurace.
·	Konfigurace/Import: import kombinovaného nastavení programu: při importu se Profily přepisují importovanými, Profily neexistující v importu se ponechají.
·	Konfigurace/Export,Import: průběh a výsledek do stavového pole, úprava vzhledu.
·	Konfigurace/Export: export nastavení skrytých výpisů v Plánu úloh.
·	Automatické přepnutí do záložky s nepřípustným nastavením při ukládání nebo změně záložky.
·	Konfigurace/Možnosti/Vytvářet skupiny podle zákaznických čísel: při nepřiřazené skupině se při Soubor/Aktualizace skupina změní i při již nadefinovaném telefonu.
·	Konfigurace/Možnosti/Typy Služeb: Služby 3S nahrazeny Specifikace DPH.
·	Konfigurace/Možnosti: nově Sazba DPH snížená.
·	Konfigurace/Možnosti/Typy služeb: služby s DPH 0/DPH 10 se při nové detekci zařazují do podle první služby se Specifikací Služby3S/DPH 10%.


Konfigurace/Nastavení:
·	Nastavení/WEB/Lokální nabídka uživatele: Odstranit profil - pro zvolené web uživatele smaže profil v Data\KonfigIW. 
·	Nastavení/WEB/Nastavení IIS: nové položky Certifikát (zobrazí kořenové certifikáty) a Doména. Při vybraném certifikátu nastaví  povinné HTTPS. Při vybrané doméně nastaví přesměrování z HTTP na HTTPS na upravený WEB se znakem s na konci (adresa se přesměruje na https://<Domena>//<Nazev WEB>s/WtelWeb.dll).
·	Nastavení/WEB/Označování soukromých hovorů: nová volba Minulý měsíc Od-Do: povolí označování soukromých hovorů za minulý měsíc pro zadané dny měsíce.
·	Nastavení/WEB/Nastavení IIS: nastavování Apppool recycling při obsazení virtuální paměti nad 3 GB. V seznamu se zobrazují se certifikáty z ROOT a CA.
·	Nastavení/WEB/Nastavení WEB: Přihlášení CLOUD.
·	Nastavení: zobrazení období v hlavičce zobrazuje maximální rok/měsíc podle aktuálního data.
·	Uživatelské parametry: typ Datum může obsahovat i časový interval.
·	Kontrola konzistence databáze nastavení. Blokování příkazů během ukládání změn.  Ukládání nastavení vždy při změně řádky.
·	Hledání ve výběrovém seznamu pomocí zadání úvodních znaků nejprve s rozlišením malých a velkých písmen, při nenalezení shody hledání bez rozlišení.
·	Přenos uložených změn do aktuálního měsíce i při opuštění formuláře stiskem Storno a Období.
·	Lokální nabídka Protokoly obsahuje i PDF protokoly. 
·	Speciální sloupce (s tlačítkem vpravo) – funkci tlačítka možno vyvolat i poklepáním kdekoliv v položce.
·	Aktuální období zobrazeno i ve stavovém řádku. 
·	Uložení pořadí sloupců pro vícejazyčnou verzi.
·	Definice parametrů: nový typ Platnost (ve formuláři se zadává období a text). Do dalšího měsíce se přenese jen aktuální.
·	Možnosti nastavení: nová záložka Zvýraznění – volba profilu zvýraznění řádku podle podmínky.
·	Lokální nabídka Výběr: pro Základní (změněno z Prázdný) výběr přenáší aktuálně zobrazované sloupce. Při zvolení Výběr/Uložiště po Výběr/Kopírování automaticky výběr vloží.
·	Úložiště: lokální nabídka Odebrat: odstraní řádek v nastavení, Úložiště nemění. Úprava přenosu složených sloupců (Skupina,..).

WINPEU WEB: 
·	Automatický příkaz: při zvoleném automatickém příkazu  pro oprávnění Skupina se na přihlašovací stránce zobrazí tlačítko s názvem automatického příkazu. Při stisku Enter v poli Uživatel nebo Heslo se přednostně provede Automatický příkaz.
·	Přihlášení: možnost přihlášení pomocí Cloud služeb Azure nebo Google. Možnost přihlášení pomocí Dvou faktorové autentizace (zasílání přihlašovacího kódu). Přihlášení možné bez přihlašovací stránky. Automatický výběr 1. možné ústředny uživatele. Možnost přihlásit se jako administrátor pomocí hesla pomocí parametru adresní řádky (?login). 
·	Přihlášení: nový vzhled bez použití Template. Záhlaví a Zápatí upravitelné ve WWW/Konfigurace/Možnosti.
·	Označování soukromých hovorů: ukončení výběru soukromých – nové tlačítko Odhlásit.  Volba  Jen Cena>0 viditelná jen při prázdném filtru Cena od. Výběr soukromých hovorů při nastaveném seznamu soukromých vybraných čísel a typu výpisu Postupně automaticky zobrazí pole Filtrace se seznamem soukromých čísel uživatele.
·	Ukončení výběru soukromých: možnost nastavení popisu v tabulce. Stiskem Uložit zavření formuláře.
·	Výstupní tabulka výpisu: lokální nabídka hlavičky tabulky.
·	Výstupní tabulka výpisu: oprava pro IE a Edge – výběr hodnoty Vyhledání a Filtrace po výběru jejich hodnot ze seznamu (Lookup).
·	Možnosti příkazu/Sestava: nové tlačítko Formát zobrazení.
·	Možnosti příkazu: přepočet výpisu po změně v Možnostech bez volby filtrace.
·	Možnosti příkazu/Zvýraznění: Podmínka filtrace. 
·	Konfigurace/Nastavení: Automatický příkaz přejmenován na Preferovaný. Do výběru přidáno Úložiště.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Inicializace – odstraní uložené položky konfigurace uživatelů v příslušných podsložkách KonfigIW (podle aktuálního oprávnění). Při příštím přihlášení uživatele se projeví výchozí nastavení podle oprávnění.
·	Konfigurace/Možnosti: tlačítko Návod - úprava Návodu z přihlašovací stránky (Výchozí – zobrazí se nápověda).
·	Konfigurace/Možnosti: tlačítko Zpráva nahrazeno tlačítkem Přihlášení (možno vkládat i obrázky).
·	Konfigurace/Příkazy: odvozený výpis i pro výpisy s tříděním se Sumou.
·	Konfigurace/Příkazy: volba Preferovaný (zobrazí příkaz na Přihlašovací stránce). 
·	Konfigurace/Příkazy: povoleno odstranění při nalezení duplicity.
·	Úprava analýzy období zadaného editací v poli Období (Max. počet dnů období 1000 dnů). 
·	Zablokování tlačítek příkazů vlevo během výpočtu. Zachování nastavení Archivu konfigurace při obnovení WTELLE.CFG.
·	Design: pro tlačítko GlyphName='$$' nastaví tlačítko neviditelné, GlyphName='$A$' nastaví tlačítko neviditelné při spuštění automatického příkazu
·	Design: úprava Hint pomocí Design.cfg – při prázdném Hint se původní ponechá. Login: barva pozadí jako položka v DESIGN.CFG/Vzhled (při 000000 barva podle template IWFormLogin.html). 
·	Úprava filtrace poboček, skupin,.. pro výběr Vše pro příkazy s uloženou filtrací (s uloženým prázdným výběrem poboček, skupin,..) – nastaví výběr Vše.
·	Výběr režimu: zrušeno zobrazování záložek režimů.
·	Konfigurace/Příkazy: zobrazení ve vlastním formuláři společně s vlastnostmi příkazu. Výběr příkazů Seznam/WEB Uživatelé a Seznam/Skupiny-vývoj jen při zvoleném Oprávnění. Odvozený výpis i pro příkaz Organizační struktura.
·	Konfigurace/Možnosti: zobrazení ve vlastním formuláři. Tlačítka Uložit vše, Zpráva, Návod je pro oprávnění WEB administrátor. V editaci Zprávy zakázána změna uživatele.
·	Seznam soukromých: aktualizace seznamu soukromých ve výstupním formuláři Vybrat po stisku Uložit v Seznamu soukromých.
·	Výstupní tabulka: tlačítko Vzhled zobrazí Panel Velikost, Vzhled, Jazyk. V Telefonním seznamu nahrazuje Výběrové seznamy Vzhled.
·	Výstupní tabulka zachová zobrazení pole Filtrace i po přepočtu výpisu.
·	Výstupní tabulka/Sumárně: úprava vzhledu. Stránkování při velkém počtu řádků. 
·	Výstupní tabulka: stránkování také pomocí šipek klávesnice. 
·	Výstupní tabulka/Sumář: doplnění prázdných řádků mezi tabulkami.
·	Při povoleném Konfigurace/Nastavení/WEB/Nastavení WEB/Povolit uživatele $Admin (i pro ověřování Windows): po 5 klepnutích do řádku záhlaví se zobrazí přihlášení $Admin.
·	Úprava vzhledu a umístění tlačítek.
·	Do LOGIN.TXT ukládáno i odhlášení uživatele.
·	Velikost, Vzhled, Jazyk: možnost výběru tlačítkem Dolů
·	Úprava vzhledu a umístění tlačítek. Zaškrtávací pole se změnou podle Velikosti.
·	Příkazy: potlačení zobrazování rámečku kolem aktivního prvku, úprava umístění tlačítek.
·	Design: možnost skrýt panel (parametr IWRegion GlyphName=$).

Systémové změny:
·	Přizpůsobení umístění formulářů ve více monitorovém systému.
·	Záloha složky DATA\WTELWEB\Templates do Upgrade.bak\Templates při instalaci.
·	Zaškrtávací pole s proměnnou velikostí podle velikosti písma. 
·	Zobrazení vytíženosti CPU i během výstupu sestav.
·	Průběh výpočtu na Taskbar i u IOS.
·	E-mail přejmenovaný na Email.


Hlavní změny a vylepšení proti verzi 3.8:
·	Nové typy služeb zohledňující účtování O2 od 2019/12 (Konfigurace/Možnosti/Typy služeb, Filtr hovorů/Služby).
·	Pro telefony s blokovaným detailem se použije celkové hovorné ze Souhrnu. Pro Po telefonech se přidá jako řádek Hovorné sumárně do sumáře telefonu. Pro Telefony/Souhrn: do rozpisu Ostatní služby.
·	Seznam telefonů s blokovaným detailem se vypíše do výsledku konverze a do souboru Data/ NONPEU/ NonDTBrrrrmm.csv.
·	Úprava ukládání a konverze speciálních 10 ciferných čísel.
·	Vylepšení vzhledu aplikace použitím nových ikon s moderním designem ve všech modulech i ve webové nadstavbě.
·	Možnost výběru velikosti a typu ikon, velikosti písma formulářů. Tím se zlepší ovladatelnost na displejích s vysokým rozlišením.
·	Lokální nabídka hlavičky tabulky po klepnutí do nadpisu výstupní tabulky: příkazy Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupce.
·	Rozšíření zobrazovacích možností výstupní tabulky prostřednictvím nových možností vypočítávaných sloupců.
·	Nové možnosti exportu výsledných sestav do PDF, Excel (formátované záhlaví/zápatí, grafy).
·	Správa změn konfigurace: nové možnosti sledování změn nastavení.
·	WEB: nové ikony, zjednodušení ovládání pomocí lokálních nabídek.

Upravené příkazy:
·	Soubor/Faktura: zvětšení max. počtu služeb na 100.
·	Soubor/Faktura/Odběratelé: nastavení Podle názvů z formuláře Adresář odběratelů se přenese do Soubor/Faktura. 
·	Soubor/Faktura: povoleno vyplňování služeb i pro Sumární výpisy. Možný výběr služeb pomocí Profilu. 
·	Soubor/Faktura/Jednotlivě: oddělení Pronájmu od hovorného v Sumáři faktury.
·	Soubor/Adresář odběratelů/Služby: možno zadat Jednotky direktivou $P, která bude ve výpisu nahrazena počtem poboček v příslušné hierarchické úrovni.
·	Soubor/Zálohování, Údržba: přidání  souboru do ZIP - při chybě sdílení souboru se soubor přeskočí.
·	Provoz/Celkem: při Vložit vybrané položky souhrnu zobrazuje jen vybrané položky.
·	Provoz/Sumárně: při Vložit vybrané položky souhrnu zobrazuje i textové položky.
·	Provoz/Přehled:  zobrazení seznamu telefonů s blokovaným detailem.
·	Seznam/Doklady: tlačítko Odstranit jen pro oprávnění Konfigurace. Možnost odstranit vice položek najednou.
·	Info/Popis změn – zobrazí Info.rtf.
·	Úprava počtu des. míst na 4 ve výstupním sloupci tabulky typu Cena (real) pro Možnosti zobrazení/Tarifikace/Zaokrouhlení celkové ceny *.*.
·	Úprava počtu des. míst v sumárním řádku sestavy vypočítávaného sloupce s použitím podmínky $P.
·	Úprava zaokrouhlovací chyby v sumárním řádku sestavy pro Možnosti zobrazení/Tarifikace/Zaokrouhlení celkové ceny různé od *.* (sčítají se zaokrouhlené hodnoty).
·	Přejmenován příkaz Výpisy/Doklady na Seznam/Doklady.
·	Uložené Možnosti příkazů (PrikazyN.cfg), použité filtrace příkazů (PrikazyF.cfg) a Vybrané příkazy (VybrPrik.CFG) se při síťové verzi bez slučování ukládají odděleně po ústřednách a uživatelích.
·	Lokální nabídka Export: doplněno XLSX, Nastavení (exportu) a Otevřít.
·	Lokální nabídka Zobrazení/Uložit umístění okna.Řídící centrum, Přihlášení, Po instalaci: výběr jazyka pomocí ikon vlajek.
·	Přihlášení: možnost uložit stav zaškrtnutí Spustit naplánované úlohy stiskem tlačítka (nastavení uživatele vybraného v seznamu).


Možnosti zobrazení:
·	Možnosti zobrazení: přidán sloupec Symbol (symbolický název sloupce nezávislý na jazyku, použit ve vypočítávaném sloupci a podmínkách). 
·	Tlačítko Výchozí výběr změněno na Výchozí výběr a pořadí – nastaví výchozí pořadí a výběr sloupců.
·	Vypočítávaný sloupce: nový operátor / (dělení).
·	Vypočítávaný sloupce: pro sloupce typu cena se suma počítá ze zobrazovaných zaokrouhlených hodnot. Při neplatném výsledku se vloží mezery.
·	Vypočítávaný sloupec s $P: úprava výsledného typu.
·	Zobrazené sloupce: stiskem Výchozí se odstraní i Vypočítávané sloupce.
·	Sestava: nová volba Profil Záhlaví - nastavení vzhledu Záhlaví a Zápatí tištěných a do PDF a XLSX exportovaných výpisů. Inicializace profilu H1 při instalaci.
·	Sestava/Přizpůsobit stránce: pro tisk a export do PDF, OLE XLS a XLSX přizpůsobí měřítko tisku, aby se vešel na 1 stránku resp. na šířku stránky. 
·	Sestava: nové tlačítko Přiřazení sumáře - možnost přiřazení vypočítávaných  sloupců základním hodnotám sumáře.
·	Sestava: tlačítka Přiřazení sumáře a Popisná pole – vyznačení nastavení ikonou.
·	Třídění: pro Zobrazit jen řádky sumy se pro textové sloupce zobrazí společná hodnota sloupce pro všechny sumované řádky (v případě různých hodnot se dá prázdná hodnota).
·	Zvýraznění, Filtrace tabulky: možnost použití ? konvence ve výčtovém seznamu.
·	Zvýraznění/Filtrace: povoleno současně s Možnosti zobrazení/Třídění Vložit suma. Nejprve se provede Filtrace a pak Třídění.
·	Zvýraznění/Filtrace zobrazených řádků: pro typ výpisu Po pobočkách možnost filtrace podle vypočítávaných sloupců.


Naplánované výpisy:
·	Distribuční seznam je možno použít i pro podmínku filtrace podle Uživatelských parametrů. Při zvolené podmínce výpisu (ve filtr Poboček/Podmínka) se $F$ v podmínce nahradí ze sloupce Podmínka v Distribučním seznamu.
·	Distribuční seznam: nová volba Vždy přepočet: pro každý řádek Distribučního seznamu se provede přepočet výpisu (nebude použito zrychlení přes rozklad výpisu, i když to je možné).
·	Výpisy/Sestavy: šablona pro typ TXT: tag $S_Zaklad$, $S_DPH$, $S_Celkem$ počítány s celkové fakturované ceny (dříve Hovorné). Tagy vyžadující fakturu ($F_) se automaticky vypočtou i když výpis není typu Faktura. Tag $P pro název sloupce přejmenován na $N (prvně hledá podle symbolického názvu položky, pak podle nadpisu). Doplněn IndSuma (index sumace) do Tagu  $Nnázev_sloupce:znaků:desmíst:IndSuma$. Sumu je pak možné použít jako tag $C:znaků:desmíst:IndSuma$. Doplněna podmínka zařazení ve tvaru $P(<podminka>;<text pri splneni>;<text pri nesplneni>). Přidán tag $S_KPlatbe$ (celková fakturovaná částka včetně S3S).
·	Výpisy/Sestavy/Export faktury do Excelu se šablonou: možnost nových názvů buněk (Obdobi, ObdobiMesic, SouhrnBezDPH, SouhrnDPH, SouhrnSDPH, SouhrnKPlatbe, SluzbyxNazev, SluzbyXSazbaDPH, , SluzbyXBezDPH, SluzbyXDPH, SluzbyXSDPH,X-1..5). Při nedefinovaném názvu buňky D_1 se nepřenese tělo faktury.
·	Výpisy/Sestavy/E-mail: mail se neodesílá při prázdné adrese (po uplatnění direktiv). Předmět mailu: možnost vložit i vypočítávané sloupce direktivou $P#1$. Odesílání příloh Email v šifrovaném ZIP, heslo i v DS.
·	Plánu úloh: úprava zobrazování výsledku s chybou ve stavovém řádku. Úprava zobrazování exception při exportu OLE.
·	Plán úloh/tlačítko Skrýt – dočasně skryje vybrané úlohy (při vybraných úlohách po stisku dále skrývá). Každý uživatel může skrýt jiné úlohy (pro uživatele WTELWEB ovlivní WEB Plán úloh).

Konverze:

Export/Import/Tisk:
·	Tisk a Export PDF, XLSX, XLS OLE s grafem: zvětšení rozlišení, úprava písma, velikost grafu podle velikosti stránky.
·	Export PDF: orientace tisku nezávisí na nastavení orientace tiskárny.
·	Export XLSX: nastavení okrajů, záhlaví a zápatí.
·	Export XLS, XLSX: úprava počtu des. míst exportu pro Možnosti zobrazení/Tarifikace/Zaokrouhlení celkové ceny na 0,001, 0,0001 a *.*.
·	Export faktur do Excel OLE: maximální počet otevřených souborů je 5.

Import/Export organizační struktury:
·	Úprava importu LDAP - multivalued položky.
·	Při importu WEB oprávnění a Modifikačním příkazu $S se při spojování oprávnění a neexistujícím příznaku úrovně oprávnění v připojované importované položce předpokládá úroveň oprávnění původní položky.
·	Přidána automatická detekce kódování UTF8.
·	Tlačítko Výchozí nastavení s dotazem na provedení.
·	Import WEB oprávnění při současném použití Skupiny: Úsek a WEB Skupina se přiřazuje podle shody zdroje s WEB Oprávnění.

Konfigurace:
·	Nastavení: tlačítko Možnosti nastavení nová volba Přenos do aktuálního měsíce.
·	Nastavení: tlačítko Výběr zobrazovaných parametrů přejmenováno na Možnosti nastavení.
·	Nastavení: uložení Archivu nastavení po Importu konfigurace, po IOS a Přenosu konfigurace.
·	Nastavení/Uživatelské parametry: typ Datum může obsahovat i časový interval.
·	Nastavení/Služby: rozšíření max. počtu na 100.
·	Nastavení WEB/Natavení IIS: přidána volba zabezpečení IIS_IUSRS a IIS APPPOOL\Win-tel-32. Fondy aplikací/ Win-tel-32: Načíst profil uživatele nastaveno na true. 
·	Nastavení/WEB/Lokální nabídka uživatele: Odstranit profil - pro zvolené web uživatele smaže profil v Data\KonfigIW. 
·	Nastavení/WEB/Nastavení IIS: nové položky Certifikát (zobrazí kořenové certifikáty) a Doména. Při vybraném certifikátu nastaví  povinné HTTPS. Při vybrané doméně nastaví přesměrování z HTTP na HTTPS na upravený WEB se znakem s na konci (adresa se přesměruje na https://<Domena>//<Nazev WEB>s/WtelWeb.dll).
·	Výstup/Email/SMTP: nastavení Timeout na 10 s.
·	Výstup/Možnosti: volba Zvětšení zobrazení nahrazena tlačítkem Zvětšení.
·	Výstup/Možnosti/Minimální počet záložek pro výpisy: min. hodnota =3. 
·	Výstup/Možnosti: volba Obnovovat umístění okna (po spuštění obnoví umístění okna Vyhodnocení) a tlačítko Uložit umístění okna (uložení rozměrů a polohy základního okna Vyhodnocení).
·	Možnosti/Typy služeb: zrušena volba Typ XML.
·	Start modulů: při instalaci služby Start výpisů nastavení povolení DCOM Excel a Vytvoření složky %Windows%\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop.
·	Import Konfigurace: při instalačním spuštění se ignoruje výchozí profil.

WINPEU WEB: 
·	Výstupní tabulka: klepnutím do hlavičky tabulky se zobrazí lokální nabídka (Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupců, Výchozí a Přednastavení).
·	Výstupní tabulka: klepnutím do čísla stránky nabídka výběru stránky.
·	Výstupní tabulka/Filtrace: nové tlačítko Zrušit – odstraní filtraci a zvýraznění.
·	Výstupní tabulka: Při nedostatečné šířce okna se nezobrazují tlačítka Vyhledat, Filtr a Nastavení. Tlačítko Skrýt v panelu Vyhledání/Filtrace/Zvýraznění.
·	Výstupní tabulka výpisu: oprava pro IE a Edge – výběr hodnoty Vyhledání a Filtrace po výběru jejich hodnot ze seznamu (Lookup).
·	Filtr jen vlastní funkční i pro oprávnění WEB administrátor.
·	Nová nastavení Vzhledu. Nové ikony pro Vzhled různý od Žlutá/Modrá. Přednastavený vzhled Bílá/Modrá.
·	Možnosti příkazu/Sestava: nové tlačítko Formát zobrazení.
·	Úprava vložení Vypočítávaného sloupce (možnost vložení do již existujícího vypočítávaného sloupce).
·	Export do Excel/PDF - odstranění omezení na 3000 řádků pro IE do Verze IE 9.
·	Export grafu do Excel/PDF.
·	Organizační struktura: nová volba Přenos do aktuální konfigurace.
·	Barva pozadí přihlašovací a odhlašovací stránky podle zvoleného stylu.
·	Jazyková lokalizace uživatelských názvů sloupců i pro lokalizací pomocí DESIGN.CFG (názvy sloupců pro jednotlivé jazyky odděleny ;).
·	Úprava zobrazování, když se nevejde kalendář nebo tlačítka výběru činnosti. Výstupní tabulka: úprava nabídky výběru stránky a období.
·	Protokol: nový odkaz _Uzivatel (vloží Nastavení/WEB/Skupina, když je prázdná pak Nastavení/WEB/Uživatel). Úprava nastavení měřítka tisku.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Inicializace – odstraní uložené položky konfigurace uživatelů v příslušných podsložkách KonfigIW (podle aktuálního oprávnění). Při příštím přihlášení uživatele se projeví výchozí nastavení podle oprávnění.
·	Konfigurace/Možnosti: tlačítko Návod - úprava Návodu z přihlašovací stránky (Výchozí – zobrazí se nápověda).
·	Úprava analýzy období zadaného editací v poli Období (Max. počet dnů období 1000 dnů). 
·	Zablokování tlačítek příkazů vlevo během výpočtu. Zachování nastavení Archivu konfigurace při obnovení WTELL.CFG.
·	Design: pro tlačítko GlyphName='$$' nastaví tlačítko neviditelné, GlyphName='$A$' nastaví tlačítko neviditelné při spuštění automatického příkazu.
·	Design: úprava Hint pomocí Design.cfg – při prázdném Hint se původní ponechá. Login: barva pozadí jako položka v DESIGN.CFG/Vzhled (při 000000 barva podle template IWFormLogin.html).

Systémové změny:
·	Zvětšení zobrazení - možnost výběru velikosti a typu ikon a velikosti písma formulářů. Změna velikosti písma formulářů a ikon podle DPI displeje. Pro novou instalaci přednastaveny ikony s proměnnou velikostí.
·	Vyhodnocení Výstupní tabulka: nové tlačítko Výběr zobrazené stránky (tlačítko nad vertikálním posuvníkem výstupní tabulky) – nabídka výběru stránky.
·	Přihlašovací okno: přidáno tlačítko Zvětšení zobrazení.
·	Rozšíření max. počtu sloupců výstupní tabulky sestav na 70.
·	Úprava zápisu exception do MESSLOG.TXT: série stejných chyb zapisována jednou s počtem opakování
·	Ukončení programu: hlášení probíhá ukončení.
·	Přizpůsobení umístění formulářů ve více monitorovém systému.
·	Záloha složky DATA\WTELWEB\Templates do Upgrade.bak\Templates při instalaci.
·	Zaškrtávací pole s proměnnou velikostí podle velikosti písma. 
·	Zobrazení vytíženosti CPU i během výstupu sestav.
·	Průběh výpočtu na Taskbar u IOS.


Hlavní změny a vylepšení proti verzi 3.7:
·	Úprava zpracování oddílů Souhrnu po úpravě 2018/11: PaymentsFreeOfVAT, AdditionalServices, DiscountsFovItem, Discounts s DPH=0.
·	Úprava zpracování a zobrazování 10 místných speciálních čísel telefonů.
·	Filtr služeb/Výběr podle názvu: Přidávání se současným stiskem Ctrl nevyhovující odznačí.
·	Provoz/Faktury: rozšíření sloupce Kód zákazníka. Oprava zobrazení Nedoplatek (Přeplatek).
·	Grafy/Vytíženost, Hovorné: nezobrazuje se tlačítko a lokální nabídka Možnosti zobrazení, Sestavy.
·	Seznam/Souhrn, Faktura: úprava zobrazení počtu telefonů v poli Filtrace.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Rozdělit vyúčtování telefonů Provolby: zapne vyúčtování jednotlivých telefonů provolby (jednotlivá čísla jsou účtována zvlášť).
·	Konfigurace/Uživatelé/Oprávnění: automatické zaškrtávání oprávnění Příkazy nabídky.
·	Úprava zobrazení a zápisu do Messlog.txt  exception Out of memory.

Hlavní změny a vylepšení proti verzi 3.6:
·	Zpracování dat po úpravě 2018/10.
·	Konverze formátu názvu vstupního XML souboru 2018/10. Úprava konverze referenčního čísla z názvu souborů.
·	Úprava filtrace podle nových názvů služeb.
·	Zpracování Tariff space pro sdílený tarif.
·	Úprava konverze Faktur. Provoz/Faktura,Přehled: úprava Nedoplatky, Služby3S. Přehled: úprava: Ref. Číslo, Tariff space.
·	Konverze XML Detail: nové položky: příznak hovoru Tax=0, description, tProvider, rCountry, qntReal. TELSxxxx.LED nová verze 2.
·	Datové údaje zobrazované v MB děleny 1024 (v souladu s PDF).
·	Zvětšení zobrazení, Ikony - možnost výběru velikosti a typu ikon a velikosti písma formulářů. Změna velikosti písma formulářů a ikon podle DPI displeje. Pro novou instalaci přednastaveny ikony s proměnnou velikostí.


Nové příkazy:
·	Provoz/Přehled (přehledné zobrazení faktury). Příkazem lokální nabídky Souhrn telefonů faktury se zobrazí příslušný souhrn.
·	Provoz/Statistka/Faktury - sestava uložených faktur s vyfakturovanými částkami. Poklepáním se zobrazí příslušná faktura.
·	Info/Popis změn – zobrazí popis změn verzí programu.

Upravené příkazy:
·	Soubor/Aktualizace: Speciální čísla telefonů (10 místná) ukládána kódovaně a ve výpisech zobrazována jako úplná (10 místná).
·	Soubor/Aktualizace: zrušena možnost konverze jednotlivých CSV souborů. 
·	Soubor/Zálohování, Údržba: přidání  souboru do ZIP - při chybě sdílení souboru se soubor přeskočí.
·	Provoz/Faktura: přidána filtrace podle souboru faktury. Možnosti/Sestava/Poplatky (načtení vybraných položek faktury).
·	Provoz/Přehled: lokální nabídky Souhrn telefonů faktury zobrazí příslušný souhrn podle názvu souboru faktury (odpovídá pak faktuře i pro dělený souhrn do více ref.čísel). 
·	Provoz/Přehled: úprava konverze telefonů Bez detailu.
·	Zobrazení filtrace Služeb  Kategorie na začátku Názvů stejné kategorie
·	Zobrazení filtrace pro výpisy Provoz/Faktura, Přehled a Provoz/Souhrn vyvolaný z Provoz/Přehled příkazem lokální nabídky Souhrn telefonů faktury: názvy souborů zobrazeny za So:.
·	Seznam/Souhrn: příkaz lokální nabídky Výpis/Načtení souhrnu přejmenován na Výpis/ Načtení vybraných položek. Příkaz i pro Seznam/Faktura. Zvětšení max. počtu sloupců na 40.
·	Provoz/Telefony/Celkem: Vložit rozpis služeb zobrazuje v rozpisu Sumáře jen číselné typy.
·	Provoz/Telefony/Postupně nové sloupce: Specifikace, Délka sk. Do směru doplněna Country.
·	Provoz/Telefony/Po telefonech – rozpis sumáře neobsahuje speciální položky souhrnu.
·	Provoz/Telefony/Souhrn: doplněna sekce InvoiceInfo. Úprava konverze S3S, dlouhých čísel telefonů. Do Služeb 3S přidány hodnoty discountsFreeOfVAT. Cena Celkem zohledňuje Poplatky DPH0. Úprava oddílu Služby 3S (hlavička sekce se nezobrazuje).
·	Řídící centrum: zobrazeno vždy jako krajní pravá záložka. Zrušeno tlačítko a lokální příkaz Řídící centrum. Tlačítko filtrace v pravém sloupci seznamu výpisů zobrazí seznam posledních použitých filtrů.
·	Soubor/Adresář odběratelů: nahrazuje Soubor/Služby. Šablony: možnost formátovat adresu pomocí šablony z Názvů hier. telefonů (tlačítkem Vložit). Přednastavení typů podle Profilu při otevření formuláře.
·	Soubor/Faktura: při nevyplněném Datu vystavení se vloží aktuální datum.  Ukládání seznamu faktur do DATA\UCTENKA\SEZNAM.LOG. Pro ofset Datumu =100 se datum nastaví na den konce vyhodnocovacího období.
·	Soubor/Faktura: zvětšení max. počtu služeb na 100.
·	Soubor/Faktura/Odběratelé: nastavení Podle názvů z formuláře Adresář odběratelů se přenese do Soubor/Faktura. 
·	Soubor/Faktura: povoleno vyplňování služeb i pro Sumární výpisy. Možný výběr služeb pomocí Profilu. 
·	Soubor/Export, tlačítko Export: přidána položka PDF.
·	Soubor/Údržba/Zálohování: pro volbu konfigurace přidáno zálohování složek Protokol, Servis a pro Archiv  ArchNast.
·	Telefony, Skupiny../Celkem: Sestava/Vyřadit prázdné řádky - vyřadí  jen když jsou Počet, Hovorné, Pronájem a Slevy současně nulové.
·	Telefony/Celkem: při vyhodnocení přes více měsíců  a nezatrženém Možnosti zobrazení/Sestava/Rozdělit při změně organizační struktury – stav OS podle posledního měsíce.
·	Výsledný limit pro více měsíční období je součtem nastavených limitů za jednotlivé měsíce.
·	Provoz/Statistika/Faktury: doplněn sumární řádek.
·	Seznam/WEB uživatelé: přidán sloupec Heslo.
·	Přejmenován příkaz Výpisy/Doklady na Seznam/Doklady.
·	Filtr hovorů: Historie zobrazí seznam již použitých filtrací. Vzor může obsahovat operátor <>, !=.  Podmínka: možnost použit konstant Datumu ($DatumS, $DatumZ,..) jako 2. argumentu porovnání (za =). Úprava pomocníka vložení.
·	Filtr hovorů podle Služeb: zobrazí jen položky podle Konfigurace/Možnosti/Typy služeb/Zobrazit do (omezení počtu odstraněním již nepoužívaných služeb). Úprava výběru Filtru služebpodle shody části názvu. 
·	Zobrazování filtrace Služeb - Kategorie na začátku Názvů služeb stejné kategorie.
·	Zvětšení zobrazení: možná změna zvětšení Faktury.
·	Do Poplatky DPH0 přidány i discountsFreeOfVAT. Služby 3S mohou být záporné.


Možnosti zobrazení:
·	Vypočítávaný sloupec: ukládání během výpočtu. V sumačních řádcích se zobrazuje suma hodnot vypočítávaného sloupce. Podmínka může obsahovat výčtový seznam (~~). Možnost vložení textové konstanty s mezerami na začátku a konci. Úprava možné závislosti vypočítávaného sloupce na jiném vypočítávaném sloupci (možná jen závislost na dříve definovaném, nezávisle na pořadí zobrazování). 
·	Tlačítko Výchozí výběr změněno na Výchozí výběr a pořadí – nastaví výchozí pořadí a výběr sloupců.
·	Vypočítávaný sloupce: nový operátor / (dělení).
·	Vypočítávaný sloupce: pro sloupce typu cena se suma počítá ze zobrazovaných zaokrouhlených hodnot. Při neplatném výsledku se vloží mezery.
·	Vypočítávaný sloupec s $P: úprava výsledného typu.
·	Zobrazené sloupce: stiskem Výchozí se odstraní i Vypočítávané sloupce.
·	Sestava/Oboustranný tisk: pro výpisy Po zohlední oboustranný tisk a export do PDF (položka Odstránkovat po začíná na novém listu).
·	Sestava: nová volba Profil Záhlaví - nastavení vzhledu Záhlaví a Zápatí tištěných a do PDF a XLSX exportovaných výpisů. Inicializace profilu H1 při instalaci.
·	Sestava/Přizpůsobit stránce: pro tisk a export do PDF, OLE XLS a XLSX přizpůsobí měřítko tisku, aby se vešel na 1 stránku resp. na šířku stránky. 
·	Sestava/Nadpis: výběr položek v nadpisu telefonu ve výpisech Po telefonech. Pro typ Po telefonech volba Nezobrazovat nadpis (pak nefunguje navigace v Panelu příkazů).
·	Sestava/Popisná pole: uživatelské parametry i pro výpis Hovorné/Skupiny../Po telefonech.
·	Sestava/Rozdělit při změně organizační struktury (pro Telefony/Celkem).
·	Sestava: Vložit vybrané položky souhrnu přejmenováno na Vložit vybrané položky. Tlačítko Poplatky přejmenováno na Výběr.
·	Sestava/Rozpis podle filtru: nové typy Účtováno-suma, Účtováno-průměr, Účtováno-maximum.
·	Sestava/Výchozí pro Provoz/Telefony/Po telefonech: zaškrtnuto: Vložit sumář bez hovorů, Pronájmy, Poplatky, Služby 3S.
·	Třídění: pro Zobrazit jen řádky sumy se pro textové sloupce zobrazí společná hodnota sloupce pro všechny sumované řádky (v případě různých hodnot se dá prázdná hodnota).
·	Zvýraznění, Filtrace tabulky: možnost použití ? konvence ve výčtovém seznamu.
·	Zvýraznění, Filtrace tabulky: možnost použití konstant Datumu ($DatumS, $DatumZ,..) jako 2. argumentu porovnání (za =).
·	Zvýraznění/Filtrace: povoleno současně s Možnosti zobrazení/Třídění Vložit suma. Nejprve se provede Filtrace a pak Třídění.
·	Kopírovat: výběr jen povolených příkazů.


Naplánované výpisy:
·	Výpisy/Sestavy/Pomocník nastavení (automatizace obvyklých nastavení). Direktiva $PNazevSloupce$ může v NazevSloupce obsahovat i zkrácený název. Nový příkaz lokální nabídky Vložit.
·	Výpisy/Sestavy: nová volba PDF pro Export do Excel-XLS OLE, Calc OLE: uložení do PDF z Excelu/Calc (neukládá XLS). Nastavení orientace pro Excel.
·	Výpisy/Sestavy/Adresa, Předmět, Text: možno použít direktivu $@S_UzivParam$  při hierarchii filtru Skupina a jedné vybrané skupině. Nová volba pro export do faktury: Číslo faktury a Profil služeb.
·	Email: při chybě odesílání se neprovádí automaticky nové spuštění naplánované úlohy. Email podle DS – na prázdné adresy se nezkouší odeslat mail.
·	Výpis se po chybě výstupu opakuje až po naplánovaném čase.
·	Export Excel/Calc OLE: formátování buněk i při zadané cílové buňce. Úprava přípon XLSM a XLSX při použití a odstranění makra. Volba Schránka povoluje použití schránky při exportu. Při běhu z Automatického výpisu bez použití schránky.
·	Pro grafické výpisy povolen export Calc.
·	Do seznamu faktur se zapisuje vždy při vytvoření faktury nezávisle na exportu a Tisku.
·	Distribuční seznam je možno použít i pro podmínku filtrace podle Uživatelských parametrů. Při zvolené podmínce výpisu (ve filtru telefonů/Podmínka) se $F$ v podmínce nahradí ze sloupce Podmínka v Distribučním seznamu.
·	Distribuční seznam: nová volba Vždy přepočet: pro každý řádek Distribučního seznamu se provede přepočet výpisu (nebude použito zrychlení přes rozklad výpisu, i když to je možné).
·	Výpisy/Sestavy: šablona pro typ TXT: tag $S_Zaklad$, $S_DPH$, $S_Celkem$ počítány s celkové fakturované ceny (dříve Hovorné). Tagy vyžadující fakturu ($F_) se automaticky vypočtou i když výpis není typu Faktura. Tag $P pro název sloupce přejmenován na $N (prvně hledá podle symbolického názvu položky, pak podle nadpisu). Doplněn IndSuma (index sumace) do Tagu  $Nnázev_sloupce:znaků:desmíst:IndSuma$. Sumu je pak možné použít jako tag $C:znaků:desmíst:IndSuma$. Doplněna podmínka zařazení ve tvaru $P(<podminka>;<text pri splneni>;<text pri nesplneni>). Přidán tag $S_KPlatbe$ (celková fakturovaná částka včetně S3S).
·	Úprava zobrazování výsledku s chybou ve stavovém řádku. Úprava zobrazování exception při exportu OLE.

Export/Import/Tisk:
·	Export XLSX: úprava šířky sloupců.
·	Export PDF: orientace tisku nezávisí na nastavení orientace tiskárny. Zvětšení rozlišení, úprava velikosti písma.
·	Export XLSX: nastavení okrajů, záhlaví a zápatí.
·	Export faktury do XML: rozšíření počtu položek v Dodavatel, Odběratel, Banka podle počtu zadaných. V Sumář/Rozpis DPH opravena Sazba. Doplněny Sluzby3S.
·	Export faktur do Excel OLE: maximální počet otevřených souborů je 5.
·	Faktury exportované příkazem Soubor/Export/Excel se ukládají do složky  DATA\Faktury (dříve Uctenky).

Import/Export organizační struktury:
·	Pro Typ importu Text,CSV,XLS nová volba Zakázat převod XLS (OLE).
·	Úprava importu LDAP - multivalued položky.
·	Při importu WEB oprávnění a Modifikačním příkazu $S se při spojování oprávnění a neexistujícím příznaku úrovně oprávnění v připojované importované položce předpokládá úroveň oprávnění původní položky.
·	Přidána automatická detekce kódování UTF8.
·	Tlačítko Výchozí nastavení s dotazem na provedení.

Konfigurace
·	Konfigurace/Možnosti/Vybrané položky souhrnu: nový typ Text. Možnost zobrazení položek nepřiřazených telefonu (zobrazí se pro všechny telefony). Nová záložka Vybrané položky faktury. Inicializace při instalaci z SHR_ini.cfg. Možnost inicializace ze SHR_ini.cfg tlačítkem Import.
·	Konfigurace/Možnosti/Typy služeb: rozšíření max. počtu na 150.
·	Možnost importu položek faktury do uživatelských parametrů Nastavení/Telefony: $F_IC, $F_KodZak, $F_RefCis, $F_CisFakt, $F_Firma.
·	Nastavení: tlačítko Možnosti nastavení nová volba Přenos do aktuálního měsíce.
·	Nastavení: ukládání nastavení vždy při opuštění změněné řádky.
·	Nastavení: tlačítko Výběr zobrazovaných parametrů přejmenováno na Možnosti nastavení.
·	Nastavení/Telefony: nová položka TariffSpace (plní se při Konverzi a Detekci). Pro sdílený tarif na začátku $ a naplnění Tarifu.
·	Nastavení/Skupiny: příkaz Nastavení: WEB naplní i WEB/Složka.
·	Nastavení/Uživatelské parametry: nový typ parametru Datum.
·	Nastavení/WEB: Nastavení WWW přejmenováno na Nastavení WEB, Sdílený adresář přejmenován na Složka WEB výpisů. Uložení a zobrazení hesla kódovaně.  
·	Nastavení/WEB/Nastavení WWW/Správa hesel:  Odeslání hesla jako SMS: E-mail za @ (před se doplní číslo mobilu zadané jako uživatel) pro zaslání hesla jako SMS. Povolit uživatele $Admin,  Heslo . Při zaškrtnutém Povolit je $Admin povolený pro všechna období s právy WEB administrátor.
·	Nastavení/WEB/Nastavení IIS: Název WEBu podle názvu aplikace. Přidáno Ověřování Windows – více domén (Uživatel ve tvaru Doména\Uživatel). Doplněno nastavení časového limitu nečinnosti na 30 min (Fondy aplikací Win-tel-32/Upřesnit nastavení). 
·	Nastavení WEB/Natavení IIS: přidána volba zabezpečení IIS_IUSRS a IIS APPPOOL\Win-tel-32. Fondy aplikací/ Win-tel-32: Načíst profil uživatele nastaveno na true. 
·	Výstup/Email:  Heslo s tlačítkem Zobrazit heslo.
·	Výstup/Email/SMTP: nastavení Timeout na 10 s.
·	Výstup/Možnosti/Počet utajených cifer: úprava pro Služební=0 a Soukromé>0 nastaví skrytí soukromých.
·	Výstup/Možnosti: volba Zvětšení zobrazení nahrazena tlačítkem Zvětšení.
·	Výstup/Možnosti/Minimální počet záložek pro výpisy: min. hodnota =3. 
·	Import Konfigurace: při instalačním spuštění se ignoruje výchozí profil.
·	Start modulů: při instalaci služby Start výpisů nastavení povolení DCOM Excel a Vytvoření složky %Windows%\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop.

WIN-TEL WEB: 
·	Úprava vzhledu tlačítek Změna období a Změna filtrace. Úprava barvy pozadí lokálních nabídek. Úprava barvy hlavičky tabulky.
·	Nový typ příkazu Organizační struktura: možnost zobrazit  formulář editace OS rovnou ze seznamu příkazů. Možnost vytváření předávacích protokolů.
·	Nový typ příkazu Adresář odběratelů.
·	Plán úloh: možnost povolení  E-mail, zobrazení Úložiště. Možnost nastavit počáteční číslo faktury. 
·	Zpřístupněny příkazy Provoz/Statistika/E-mail, Faktury.
·	Výběr posledních použitých filtrů ke každému příkazu bez uložené filtrace. 
·	Výstupní tabulka: klepnutím do hlavičky tabulky se zobrazí lokální nabídka (Výběr, Vyhledání, Třídění, Filtrace, Zvýraznění, Graf, Skrytí a Zobrazení sloupců, Výchozí a Přednastavení).
·	Výstupní tabulka: klepnutím do čísla stránky nabídka výběru stránky.
·	Výstupní tabulka/Filtrace: nové tlačítko Zrušit – odstraní filtraci a zvýraznění.
·	Výstupní tabulka: Při nedostatečné šířce okna se nezobrazují tlačítka Vyhledat, Filtr a Nastavení. Tlačítko Skrýt v panelu Vyhledání/Filtrace/Zvýraznění.
·	Výstupní tabulka: klepnutím do čísla stránky nabídka výběru stránky.
·	Úložiště: možnost výběru složek pro uložení. Tlačítko Uložit stáhne soubory v označených složkách jako ZIP. 
·	Možnost filtrace podle sloupce zaškrtávání soukromých hovorů VS.
·	Výběr soukromých možný i při použití filtrace.
·	Filtr jen vlastní funkční i pro oprávnění WEB administrátor.
·	Zablokování účtu po 5 neúspěšných pokusech o přihlášení (Nastavení/WEB/Heslo změněno na $B$).
·	Příkazy: tlačítko Nastavení, resp. Filtr nepovolené pro výpisy bez Možností zobrazení, resp. Filtrace.
·	Konfigurace/Heslo: při nastaveném Konfigurace/Nastavení/WEB/Nastavení WWW/Správa hesel/Zdroj E-mail se zobrazuje nastavení E-mail uživatele.
·	Zaslání hesla možné i jako SMS. 
·	Při Design.cfg s 1 řádkem se nezobrazuje výběr Vzhledu.
·	Lokalizace Design.cfg pomocí režim Návrhu (po přihlášení jako $AdminD).
·	Nová nastavení Vzhledu. Nové ikony pro Vzhled různý od Žlutá/Modrá.
·	Vypočítávané sloupce: možnost vložit odkaz na jiný Vypočítávaný sloupec.
·	Úprava vložení Vypočítávaného sloupce (možnost vložení do již existujícího vypočítávaného sloupce).
·	Do LOGIN.TXT se LOG in zapisuje velkými písmeny.
·	Export do Excel/PDF - odstranění omezení na 3000 řádků pro IE do Verze IE 9.
·	Organizační struktura: nová volba Přenos do aktuální konfigurace.
·	Barva pozadí přihlašovací a odhlašovací stránky podle zvoleného stylu.
·	Jazyková lokalizace uživatelských názvů sloupců i pro lokalizací pomocí DESIGN.CFG (názvy sloupců pro jednotlivé jazyky odděleny ;).
·	Úprava zobrazování, když se nevejde kalendář nebo tlačítka výběru činnosti. Výstupní tabulka: úprava nabídky výběru stránky a období.

Systémové změny:
·	Zvětšení zobrazení: možnost výběru velikosti a typu ikon a velikosti písma formulářů. Změna velikosti písma formulářů a ikon podle DPI displeje. Pro novou instalaci přednastaveny ikony s proměnnou velikostí.
·	Vyhodnocení Výstupní tabulka: nové tlačítko Výběr zobrazené stránky (tlačítko nad vertikálním posuvníkem výstupní tabulky) – nabídka výběru stránky.
·	Nové ikony programových modulů.
·	Přihlašovací okno Vyhodnocení: přidáno tlačítko Zvětšení zobrazení.
·	Ukončení: hlášení probíhá ukončení.
·	Rozšíření max. počtu sloupců výstupní tabulky sestav na 70.
·	Instalace: zobrazen Info.rtf do záložky modulu Vyhodnocení. Do instalační složky přidán soubor SpojCelkem.xlsm obsahující makro pro spojení exportů výpisů typu Celkem a soubor RegisterAtecoUAC_JakoSpravce.bat pro dodatečnou registraci AtecoUAC.dll.
·	Do přihlašovacího formuláře přidána volba Spustit Naplánované úlohy. Tlačítko odhalení hesla.
·	Při vypnutém UAC nebo spuštění jako správce nepožaduje zvýšení oprávnění. Po nepotvrzeném povolení UAC  se program ukončí.
·	Watchdog automatických výpisu ukončuje i proces zablokovaného Excelu.
·	Zobrazení průběhu výpočtu na Panelu úloh Windows.
·	Úprava zápisu exception do MESSLOG.TXT: série stejných chyb zapisována jednou s počtem opakování. 


Před zavoláním na servisní linku si prosím připravte následující informace:
·	číslo verze programu a registrační číslo (Info/O aplikaci)
·	používaný operační systém
·	popis problému, adresa chyby vypisovaná programem,...
·	vhodné je mít při volání na servisní linku spuštěný program na vašem počítači, abyste mohli ihned provádět doporučená nastavení.

S případnými dotazy se obracejte na adresu:
ATECO spol. s r.o.
Bořanovická 18/108
182 00 Praha 8 - Kobylisy
T: 266 090 043 (servis)
F: 266 090 045

 E-mail: servis@ateco.cz
 http://www.ateco.cz


Nadstavby programu
·	WEB
Umožňuje zpřístupnit základní funkce Vyhodnocovacího modulu prostřednictvím standardního internetového prohlížeče. WEB je možné provozovat s aplikací Microsoft Internet Information Server.  
Sestavy zobrazované v prohlížeči je možné generovat on-line (po zadání požadavků v zadávacím formuláři) nebo je možné zpřístupnit soubory automaticky vytvořených měsíčních sestav.
·	Individuální slevy
Umožňuje přiřadit jednotlivým typům hovorů individuální slevy, které se pak promítnou do účtované ceny hovorů.
·	Přímý zápis periodických výpisů do databáze
Rozšíření umožňuje exportovat výsledky periodických výpisů do databází přístupných prostřednictvím ODBC (MS ADO).

 
Změny proti verzi 3.5:
·	Zpracování dat po úpravě roamingu v EU od 2017/06.
·	Pevné linky: úprava konverze barevných linek.
Upravené příkazy:
·	Provoz/Statistika/E-mail: statistika odeslaných mailů z Plánu úloh.
·	Úprava zobrazování počtu přenesených dat v MB (1MB=1000 KB).
·	Provoz/Skupiny, Useky,../Celkem: Limit pro typ limitu prázdný udává součet limitů telefonů.
·	Přejmenován příkaz Výpisy/Souhrn,Faktura na Seznam/Souhrn,Faktura.
·	Poplatky s DPH 0: Telefony,Skupiny/Celkem – doplněn sloupec Popl.DPH0. Telefony,Skupiny/ Sumárně, Po telefonech upraven sloupec Účtováno a Poplatky.
·	Telefony/Souhrn: doplněn sloupec DPH %.
Export/Import/Tisk:
·	Doplněno kódování UTF8.
·	IOS: prázdný import Telefony: Skupina odstraní přiřazení Telefonu do Skupiny. Prázdný import WEB: Skupina odstraní přiřazení Uživatele do Skupiny.
Konfigurace
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Ukládat konvertované PDF soubory (uloží do DATA\DOKLADY\PDF).
·	Konfigurace/Výstup/Možnosti: skrývání posledních cifer soukromých hovorů.

Změny proti verzi 3.4
·	Zpracování dat po úpravě roamingu v EU od 30.04.2016.
·	Nový přehlednější vzhled programu s ovládáním v Řídícím centru. Pro příznivce minulých verzí je možné i ovládání z minulých verzí.
·	Vylepšené zálohování i archivace souborů. Nové možnosti exportu výsledných dat a importu organizační struktury. Informace o stavu programu.
·	Nové možnosti naplánovaných úloh.
·	Přizpůsobení programu MS Windows 10.



