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1. Změna sazby DPH
V nastavení Průběhu výstavby se zobrazují sazby DPH, které byly přeneseny při nahrávání stavby z KROS 4
do Průběhu výstavby. Někdy se může stát, že je třeba změnit výši sazby DPH i během fakturace realizovaných prací. Změna může být provedena v okně nastavení a promítne se na všechna stávající období.
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2. Stahování nejnovějšího programu a databází z webu
Program KROS 4 je vydáván minimálně dvakrát ročně. Od této verze budete o vydání každé nové aktualizace programu a databází informováni přímo v programu po spuštění s možností okamžitého stažení a instalace. Tato možnost je platná za předpokladu, že jste připojeni na internet a máte platnou licenci s nárokem
na upgrade.
Součástí dialogového okna jsou informace o nové verzi a vybrané novinky programu a cenové databáze.
Kliknutím na hyperlink „Kompletní seznam změn“ se odkážete na Kompletní seznam novinek verze v PDF.
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Pomocí volby „Stáhnout“ program na pozadí automaticky stáhne instalační balíček. Po dokončení stahování
Vás program vyzve k ukončení práce a po uložení všech dat provede instalaci nové verze.

Volba „Stáhnout později“ zavře dialogové okno, připomínka o možnosti instalace nové verze je k dispozici
vpravo nahoře na hlavním pásu. Kliknutím na text „Dostupná nová verze“ znovu otevřete dialogové okno s
možností stáhnutí verze.
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3. Vylepšení zápisu specifikací
Pokud na zapisované montážní položce není výrobcem databáze doporučen koeficient množství pro navázanou specifikaci, program na zapisované specifikaci přednastaví Koeficient množství na hodnotu „1“ a
zároveň Vás upozorní vykřičníkem, abyste jeho úpravu zvážili a v případě potřeby změnili.

Pokud upřednostňujete klávesové zkratky, v panelu pro Zápis materiálových specifikací se můžete přepnout
na další materiálovou skupinu i klávesovou zkratkou Ctrl + číslo pořadí skupiny (např. pokud se chcete
přepnout na v pořadí druhou skupinu, tak stiskněte Ctrl+2). Všechny specifikace můžete zapsat najednou
pomocí zkratky Ctrl + Enter. Pro vypnutí/zapnutí filtru doporučených specifikací použijte Ctrl + mezerník.
Klávesové zkratky se zobrazují v tooltipech u jednotlivých funkcí.

Zapnutí funkce „Online specifikací“ je možné také přímo z Ceníku materiálů stisknutím ikony „Online specifikace“. Program Vám automaticky doporučí všechny dostupné materiálové skupiny a vybrané materiály k
aktuální konstrukční položce rozpočtu.
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