nová III. generace programu OCEP verze 11 - uvolněna 18. 11. 2013
Celý program byl zanalyzován pro potřeby nových technologií, aby je bylo možné i dále do programu aplikovat.
Program byl zcela přepracován v moderním vývojovém prostředí C# pro SQL databázi. Program je postaven na
osvědčeném vzhledu a rozložení informací v oknech, aby se stávající uživatelé adaptovali bez jakýchkoli
problémů. Vše je oděno do moderního vzhledu a podporováno novými technologiemi na pozadí. Program je
optimalizován na provoz v novém prostředí Windows 7 a 8, ale je testován i na Windows XP a Vista.

- zcela přepracovaný program s moderním vzhledem a funkcemi optimalizovaný na provoz na vícejádrových
procesorech
- program je přepracován na modulární systém se základním modulem Rozpočty. Ten je možné podle potřeby
rozšířit o modul Faktury, Objednávky, Sklady a Mzdy.
- koncepce rozpočtu je rozdělena podle jeho maximální ceny, aby byl program dostupný i pro jednotlivce a malé
firmy
- rychlejší práce po síti a možnost práce přes internet
- vše leží bezpečně v SQL databázi, která se stará o konzistenci dat. Všechna data lze kdykoliv zálohovat a
obnovit ze zálohy.
- rychlejší import položek a to včetně členění, pevné prodejní ceny a DPH při prodeji
- rozšíření importu ceníků i pro formáty XLS a CSV
- plánovaný a automatický import ceníků v požadovaném časovém intervalu z internetu
- rychlejší hledání položek včetně jednoduchého filtrování dle zadaného klíče
- klonování (kopírování) více položek najednou
- hromadná tvorba vazeb položek
- možnost rozpuštění přirážek do cen položek montáží i materiálů
- v ceníku v tabulce jsou u montáží aktuálně spočítané prodejní ceny dle nastavených pravidel (hodinové sazby
nebo indexu) a ceny včetně vybraných přirážek
- v ceníku v tabulce jsou u materiálů nákupní ceny a ceny včetně vybraných přirážek (cena materiálu při jeho
montáži)
- v detailu materiálu je vidět i okamžitá prodejní marže na položce a to v Kč i v %
- rozšíření čísla položky v ceníku na 30 znaků
- jednodušší tvorba vazeb s vizuální kontrolou
- v ceníku je indikace položek s nulovou cenou a indikace prázdných skupin položek
- v adresáři firem a kontaktu možnost přímo napsat e-mail, nebo volat prostřednictvím aplikace Skype
- v adresáři u odběratele možnost definovat jeho slevu, která je aplikovaná na jeho zakázky, faktury a prodejky
- možnost alternativních názvů položek (například bez přesného typového označení výrobku)
- možnost stanovit pevnou montážní cenu
- import a export rozpočtů (i jednotlivě) do souboru na disk
- k rozpočtům doplněna záložka "Komunikace" pro předávání informací o rozpočtu mezi více uživateli
- rozšířeny tisky rozpočtu o kompletní sestavy “Rekapitulace + Položky všech ceníků” a “Titulní list + Rekapitulace
+ Položky všech ceníků”
- možnost uživatelského přednastavení písma na různé části tiskových sestav
- alternativní nastavení tisku Poznámky u položek i na celou šíři stránky

- uživatelské nastavení řádkování na tiskových sestavách položek
- do hlavního okna přidány záložky Poznámky a Instrukce rozpočtu, které je možné včetně komunikace tisknout
- u položek v ceníku je funkce "Držet členění", která zajistí, že položka nebude omylem přesunuta jinam
- možnost nastavení potvrzování operací přetažení myší (Drag&Drop) pro nechtěný přesun položek jinam, než
bylo zamýšleno
- možnost nastavení signalizace měny u rozpočtu v tabulce
- možnost nastavení signalizace nulové a vyšší nákupní ceny v tabulce než je cena prodejní
- možnost v rekapitulaci rozpočtu vyčíslit materiály u jednotlivých montážních ceníků
- možnost smazání všech prázdných skupin ceníku (např. po smazání starých položek po importu)
- při editaci položky je v tabulce okamžitě vidět prováděná změna a přepočet ceny…
- zadání adresy investora lze jednoduše provést zapsáním zkratky + Enter
- možnost exportu tiskových sestav do dalších formátů - PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG, BMP, GIF, TIFF
- vizuální oddělení řádů čísel pro lepší přehlednost
- možnost zadání slevy na rozpočet v korunách nebo procentech, která je následně výrazně uvedena v
rekapitulaci rozpočtu
- možnost ukládat nové (např. ručně dopsané) nebo změněné položky v rozpočtu do hlavního okna programu
- bublina nápovědy u myši ke každému aktivnímu prvku v okně
- každá položka v rozpočtu může mít svoji Poznámku, která se za ní tiskne (alternativně) bez ohledu na třídění
položek
- u přirážek je v textu přirážky znak "#" nahrazen aktuální výší přirážky
- v rekapitulaci jsou zobrazovány pouze nenulové hodnoty
- fyzické pořadí položek v rozpočtu je možné dělat i Drag&Drop myší
- každý otevřený rozpočet může mít své nezávislé okno mezivýsledků
- možnost nastavení řádkování mezi položkami na tiskových sestavách
- nastavení tisku poznámky u položky na šíři textu položky nebo na celou šíři stránky
- při nahrazení položky v rozpočtu se akceptuje původní umístění položky v rámci fyzického pořadí položek
- uložený rozpočet si pamatuje, podle čeho bylo nastaveno třídění položek v tabulce

OCEP verze 11.1 - uvolněna 12. 2. 2014
- zcela přepracovány tiskové sestavy verze 11.0 - doplněny tiskové sestavy rozpočtu o tiskové vícestránkové
komplety
- zvýšena stabilita programu v rámci tiskového modulu (stávající řešení modulem SAP vyměněno za jiné)...

OCEP verze 11.2 - uvolněna 7. 5. 2014
Program byl rozšířen o modul Faktury. Umožňuje vystavení jak klasického daňového dokladu, tak i zálohové
faktury včetně jejího daňového zúčtování. Dále je tu i možnost opravného daňového dokladu. Faktury mohou
být vystaveny i v režimu přenesené daňové povinnosti dle požadavku zákona včetně požadovaného výkazu
plnění. Dále program umožňuje tvorbu Prodejek.
Faktury mohou být rozpočtové, které vytvoří doklad na základě ceny rozpočtu s ohledem na již dříve
fakturované části. S tím souvisí i tisková sestava rozpočtů s evidencí toho co bylo již fakturováno a kolik toho

ještě zbývá. Program dále umožňuje tvořit i faktury položkové, kam lze zadat libovolné položky z ceníků prací,
materiálů i HZS. Můžeme zadat jakoukoli položku ručně, nebo ji přetáhnout z jiného dokladu programu OCEP.
Jednoduše lze měnit pořadí položek na dokladu a pracovat s více položkami najednou včetně možnosti
hromadných změn. Položková faktura a prodejka nabízí možnost zadání slevy za doklad i individuální slevy na
každé položce.
Vkládat položky na doklad lze jednotlivě nebo více označených položek najednou. Zadávání množství se provádí
individuálně při vkládání každé položky včetně možnosti korekce ostatních údajů stejně jako v rozpočtu.
Následná změna jakékoliv položky se provádí na záložce “Detail položky”. Okno dokladu si pamatuje svoji
velikost a umístění včetně šíře sloupců v tabulce položek.
Vystavené doklady lze průběžně ukládat a kdykoli se k nim vrátit a pokračovat v práci. Program vytváří na pozadí
automatické zálohy vytvářených dokladů, ze kterých je možno obnovit doklad například při výpadku elektřiny
nebo systému...
Faktury i Prodejky mohou být vystaveny v libovolné měně. Program nabízí i vizuální kontrolu splatnosti
vystavených faktur.

OCEP verze 11.3 - uvolněna 7. 7. 2014
Program byl rozšířen o modul Objednávky. Umožňuje tvorbu objednávek materiálu na základě požadavků ze
zakázek. Na objednávky lze vkládat i položky z ceníků materiálu a ze skladových karet, případně tvořit položky
ručně. Na objednávce mohou být položky včetně cen (implicitně tištěno bez cen) nebo jako libovolný text
objednávky v rámci komentáře dokladu.
- ve spolupráci s modulem Sklady zohledňují objednávky limitní množství položek nastavená na skladových
kartách včetně aktuálních stavů položek na skladě
- vystavené doklady lze průběžně ukládat a kdykoli se k nim vrátit a pokračovat v práci. Program vytváří na
pozadí automatické zálohy vytvářených dokladů, ze kterých je možno obnovit doklad například při výpadku
systému.
- v požadavcích na materiál jsou vizuálně zvýrazněny položky, jejichž datum vyskladnění je nižší než aktuální
datum
- doplněna možnost otevírat rozpočet zástupcem na disku

OCEP verze 11.4 - uvolněna 20. 10. 2014
Program byl rozšířen o modul Sklady. Umožňuje evidenci více nezávislých skladů a práci s nimi. Vše začíná ve
zpracovaném rozpočtu - zakázce. Zakázka zná materiály, které budou pro její realizaci zapotřebí. Ze zakázky lze
vznášet požadavky na vyskladnění konkrétních položek v požadovaném termínu. Z požadavků na materiál je
předvyplňována objednávka s ohledem na aktuální stavy skladu a hlídané limitní stavy skladových karet.
Položkami objednávek lze předvyplňovat příjemku na sklad, z příjemky výdejku... Vystavené prodejky materiálu
lze jednoduše vyskladnit předvyplněním výdejky.
- skladový doklad (příjemku, výdejku, vrácenku a inventuru) je možno nechat rozpracovaný libovolnou dobu a až
na pokyn jej uzavřít a provést změny ve skladu
- umožněno zpětně editovat údaje skladové karty (číslo materiálu, EAN, název, jednotku, DPH při prodeji a
dodavatele) skladová karta je nezávislá na ceníkové položce
- ke skladovým kartám přidána další informace (interní čárový kód - EAN) s možností zadávání položek na
skladový doklad čtečkou čárového kódu
- při tvorbě skladových dokladů jsou na pozadí vytvářeny bezpečnostní zálohy pro případ výpadku elektřiny,
systému a pod.
- tahání položek a celých dokladů Drag&Drop napříč doklady a jednotlivými moduly programu OCEP
- skladovou kartu lze vyrobit přímo ve skladu nezávisle na položce ceníku materiálu

- možnost sloučení shodných položek pouze pro tisk na sestavách objednávek, faktur, prodejek a skladových
dokladů
- hlavní okno programu OCEP si pamatuje třídění v hlavních tabulkách jednotlivých modulů
- doplněna možnost při slučování montážních položek sloučit shodné práce s odlišnými materiály
- upraven tisk na sdílené síťové tiskárně
- rozšířeny vazby montáží na velkoobchodní ceník ELFETEX

OCEP verze 11.5 - uvolněna 15. 12. 2014
Rozšíření o modul Mzdy, který řeší hrubé úkolové mzdy montérů ze zakázek. Program kalkuluje odpracované
hodiny, výkony a produktivitu montérů na zakázce. Ukazuje srovnání reality (skutečného času na montáži) a
normované práce včetně globálních tiskových sestav odpracovaných hodin, výkonů, produktivity a mezd z
pohledu pracovníka, období nebo konkrétní zakázky.
- do rozpočtu lze zadávat položky v mínusovém množství včetně přirážek (slev) a celý rozpočet může být v
mínusové ceně
- možnost nastavení signalizace záporného množství položek v rozpočtu
- porovnání položek materiálu a dodávek v zakázce s tím, co prošlo na zakázku skladovými doklady. Možnost
přenosu chybějících položek do rozpočtu.
- program je připraven na druhou sníženou sazbu DPH (15% a 10%), která nově platí od 1.1.2015
- při zadávání položek na skladový doklad pomocí čtečky čárového kódu umožněno zadat položce EAN, pokud jej
zatím nemá vyplněný
- na příjemce a v okně zadání množství je možná editace položky bez skladové karty
- zástupce programu na ploše lze parametrizovat tak, aby pracoval s SQL databází na různých místech (například
instalovanou na lokálním počítači nebo někde na síti...)
- odstranění problému spojení s databází po startu uspaného systému a oprava drobných chyb...

OCEP verze 11.6 - uvolněna 28. 1. 2015
Zakomponování aktuálních legislativních rozdílů mezi českou a slovenskou verzí do celého programu OCEP
včetně poslovenštění, měny, DPH, IČDPH, úpravy tiskových sestav...
- rozšíření testu časově omezených licencí o další servery na internetu
- další drobné úpravy a opravy...

OCEP verze 11.7 - uvolněna 5. 2. 2015
Definitivní slovenská verze programu a oprava drobných chyb...

OCEP verze 11.8 - uvolněna 27. 3. 2015
- upravena automatická aktualizace materiálového ceníku ELFETEX v souvislosti se změnou jejich stránek
- oprava zobrazení ikony u skladových karet

OCEP verze 11.9 - uvolněna 25. 5. 2016
- upravena uzávěrka skladu a další drobné úpravy

OCEP verze 11.10 - uvolněna 15. 8. 2016
- drobná vylepšení a opravy programu

