
Microsoft Dynamics 365 Business Central 

Verze 19 dostupná v ČR 

S koncem října 2021 přichází také nová verze systému Microsoft Dynamics 365 

Business Central. Verze 19 je nyní dostupná jak pro zákazníky OnPrem, tak pro 

zákazníky v on-line prostředí SaaS (https://docs.microsoft.com/en-us/dynamics365-release-

plan/2021wave2/smb/dynamics365-business-central/planned-features). 

 

Ještě, než se rozhodnete aktualizovat Vaši verzi systému, přečtěte si prosím všechny 

informace a instrukce v tomto bulletinu. 

Kromě nových verzí produktu společnosti Microsoft je také nutné vyčkat na nové verze 

modulů Vašeho partnera. Pokud nemáte v databázi jiné moduly než naše moduly 

Essence, zde najdete všechny potřebné informace, kdy je bezpečné na novou verzi 

systému přejít.  
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Essence Financials 

Rozdělení modulu 
Nově dochází k rozdělení modulu na základní část, která je postavená na světové verzi 

databáze (W1) a na část, která je určena pro zákazníky v ČR a SR. Toto zákazníkům 

umožní instalovat požadované základní funkčnosti také do dalších produkčních 

prostředí, které nemusí obsahovat legislativní vrstvu pro ČR.    

Umístění do AppSource 
V databázi AppSource tak brzy najdete samostatný balíček Essence Financials a 

samostatný balíček Essence Financials CZ. Základní balíček Essence Financials je 

určený pro databáze W1, balíček Essence Financials CZ obsahuje vše potřebné pro 

Vaši databázi v ČR. 

EF Bank 

Nový modul Microsoft CZ pro bankovní operace 
S novou verzí nenávratně odchází stará verze modulu pro bankovní operace, která je 

nahrazena novou verzí, či spíše zcela přepracovaným modulem pro bankovní operace. 

Tuto funkčnost nelze nijak pozastavit či přeskočit, jste nuceni na novou verzi přejít již 

ve verzi BC19.    

Rozšíření Essence 
Stejně, jako v předchozí verzi systému Business Central, jsme pro Vás připravili 

funkční rozšíření, které zahrnuje především formáty pro komunikaci na různé banky a 

bankovní aplikace. Nemusíte mít tedy obavy, že by byl ohrožen provoz Vaší 

společnosti, o tento nový modul i o Vás bude plně postaráno. 

Zálohové faktury 

Nový modul Microsoft CZ pro nákupní a prodejní zálohy 
S novou verzí přichází možnost přepnutí modulu zálohových faktur na zcela nový 

modul společnosti Microsoft ČR. Tento přechod není s verzí BC19 povinný, ale je 

volitelný. V současné době nedoporučujeme zapnutí této nové funkcionality, jde o první 

verzi, není propojená na došlé doklady a ani Essence moduly nepočítají s touto novou 

verzí.   

Spuštění nové verze 
V prvním čtvrtletí roku 2022 připravíme moduly Essence také pro verzi BC20, která 

vyjde v dubnu příštího roku. Všechny funkčnosti v modulech Essence již budou počítat 

s novou verzí prodejních a nákupních záloh, neboť ve verzi BC20 již bude přechod na 

novou verzi nevyhnutelný.     

  

Moduly Essence a 

přechod na verzi BC19 
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Přechod na novou verzi (SaaS) 

Termín přechodu na BC19 u zákazníků v cloudu 
Nejzazší termín přechodu na verzi BC19 v prostředí SaaS je 12.12.2021.  

Omezení a moduly Essence 
Pro hladký přechod na novou verzi systému Business Central je nutná instalace také 

nových verzí modulů Essence. Na nových modulech usilovně pracujeme a budou 

umístěny v AppSource nejpozději do konce měsíce 11/2021.  

Po zveřejnění nové verze modulů Vás budeme informovat o této skutečnosti. 

V každém případě je nutné nejprve upgrade otestovat na testovací databázi, zda 

úpravy společnosti Microsoft neovlivní například také Vaše úpravy v řešení. V takovém 

případě jsme připraveni Vám pomoci s úpravou systému tak, aby byl přechod na novou 

verzi i ve Vaší společnosti bez problémů.  

Přechod na novou verzi (OnPrem) 

Termín přechodu na BC19 u zákazníků s vlastní instalací 

V případě instalací OnPrem, tedy na vlastním serveru, je termín instalace plně v rukou 

společnosti. Vzhledem k tomu, že upgrade řešení je značně složitější v tomto modelu, 

vyčkejte na naši spolupráci. 

Jak na to právě u Vás? 
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