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MONEY VERZIA 1.4.2.2962 
Prehľad noviniek vo verzii 1.4.2.2962 zavedených do Money S4/S5  od verzie 1.3.12.2911 

 

 

Hlavné novinky: 

 Rozšírili sme funkcionalitu automatického pridania položky katalógu do skladových zásob 

a cenníkových cien. Doterajšia funkcionalita umožňovala automaticky pridať položku iba na 

predvolený sklad a do predvoleného cenníka. Teraz máte možnosť automaticky pridať 

položku katalógu na viac skladov alebo do viacerých cenníkov aj s možnosťou výberu skupiny. 

Viac informácií nájdete v sekcii Sklad.  

 Ak na karte Katalógu evidujete aj Príslušenstvo, máte teraz možnosť určiť, či ide o Voliteľné  

príslušenstvo, u ktorého môžete pri výbere položky do dokladu vybrať, či sa v doklade použije 

alebo nie, alebo ide o príslušenstvo, ktoré bude do dokladu pridané automaticky. Navyše sme 

funkcionalitu Príslušenstva rozšírili o možnosť Ignorovať pomer príslušenstva voči počtu 

merných jednotiek hlavnej položky. To v praxi znamená, že ak máte definovaný počet kusou 

príslušenstva na 1ks, vždy sa použije iba jeden kus bez ohľadu na počet kusov hlavnej položky. 

Ak teda predám napr. 1 hrnček, ako darček (príslušenstvo) zákazník získa jedno balenie čajov. 

Ak predám dva hrnčeky, opäť bude do dokladu pridané iba jedno balenie čajov, nie dve. Viac 

informácií nájdete v sekcii Sklad. 

 Do cenníka pribudla nová možnosť pre hromadný výpočet ceny pre zložené karty typu 

Komplet a Výrobok. Cenu kompletu alebo výrobku je možné vyrátať z podriadených 

komponentov (zo zložení) pomocou rôznych nastavení. Viac informácií nájdete v sekcii 

Cenníky. 

 Editáciu úhrady z bankového výpisu je teraz možné uskutočniť aj zo strany hradeného 

dokladu. Ak na hradenom doklade (v zozname faktúr alebo pohľadávkových 

alebo záväzkových dokladov) zmeníte tlačidlom Úhrady hodnotu úhrady, táto zmena sa 

premietne aj do položky bankového výpisu. Pri uložení upravenej úhrady Money zobrazí 

otázku „Zmenil sa celkový obrat bankového výpisu. Prajete si pokračovať?“ Ak zvolíte „áno“, 

úhrada sa uloží a zmena sa premietne do položky bankového výpisu aj do zaúčtovania. Ak 

zvolíte „nie“, zostane karta úhrady otvorená pre ďalšiu editáciu. 

 Tlačové zostavy Ziskovosť a Výnosy boli rozšírené o možnosť filtrovania podľa 

kontrolingových premenných – stredisko, zákazka a činnosť. 
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Obchod, odbyt, sklad: 

 

Adresár – Firmy 

 Na adresnú kartu bol doplnený nový prepínač Fyzická osoba. Táto hodnota je dôležitá 

napríklad pri expedícii cez niektoré prepravné služby, u ktorých takto označené adresy 

podliehajú inému režimu spracovania ako obchodné balíky. Hodnotu Fyzická osoba je možné 

zobraziť ako stĺpec, je možné podľa nej filtrovať a využiť nastavenie v rámci Hromadných 

operácií. 

 
 

 

Sklady  

 Automatické pridanie novej položky katalógu do skladových zásob a cenníkových cien – 

doterajšia funkcionalita bola upravená tak, aby bolo možné položku katalógu pridať na viac 

skladov do viacero cenníkov aj s možnosťou výberu skupiny. Nastavenie urobíte tak ako 

doteraz v Sprievodcovi nastavením programu v záložkách Sklady a Obchod, nastavenie je 

platné pre používateľa a konkrétnu agendu.  

 
 

Po aktualizácii programu na verziu 1.4.2. zostane pôvodné nastavenie Nepridávať bez zmeny,  

nastavenie Pridať alebo Zobraziť otázku sa prevedie na Zobraziť otázku. Nová je možnosť 
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Pridať automaticky. Pri výbere možností Zobraziť otázku a Pridať automaticky sprievodca 

ponúkne aj pole Zobraziť kartu skladovej zásoba / cenníkovej ceny. 

o  Nepridávať – po pridaní položky do katalógu sa karta Položky katalógu iba uloží. 

o  Zobraziť otázku – po pridaní položky katalógu sa zobrazí možnosť vybrať Sklady alebo 

Cenníky a ich skupiny, do ktorých sa má zásoba a cena pridať. Automaticky je 

prednastavené pridanie do skladov alebo cenníkov, ktoré sú nastavené v Sprievodcovi 

nastavením programu v Zoznamu skladov alebo v Zoznamu cenníkov. Tento výber je však 

možné ľubovoľne zmeniť. 

o Pridať automaticky – v tomto prípade sa položka pridá automaticky tam, kde je 

nastavený zdroj preberania Katalóg (prípadne je preberanie nastavené zo skladu alebo 

cenníka ktorého zdroj je Katalóg) a Money automaticky vytvorí skupiny, ktoré sú 

potrebné. 

 

 Na karte Príslušenstvo položky katalógu pribudli dva nové prepínače „Voliteľné“ a 

„Ignorovať pomer“. 

 
 Ak na karte katalógu evidujete Príslušenstvo, je teraz možné pomocou prepínača Voliteľné 

určiť, či sa má konkrétna položka príslušenstva vždy automaticky pridať do dokladu (tak ako 

doteraz), alebo či chcete pri tvorbe dokladu vybrať, ktoré príslušenstvo sa pre konkrétny 

prípad použije.  

Ak na karte príslušenstva nie je aktívny prepínač Voliteľné, daná položka príslušenstva bude 

vždy automaticky pridaná do dokladu. 

Ak bude na karte príslušenstva prepínač Voliteľné aktívny,  pri výbere položky katalógu do 

dokladu sa zobrazí zoznam voliteľného príslušenstva a vy môžete vybrať, ktoré príslušenstvo 

bude doklad obsahovať. 

Aktívny prepínač Ignorovať pomer zneprístupní na karte pole Na počet celku a umožní tak 

definovať aké množstvo daného príslušenstva sa použije do dokladu bez ohľadu na počet 

merných jednotiek celku.  

 Pri kopírovaní zloženej položky katalógu (Sada, Komplet, Výrobok) sa v detaile Dostupný 

počet správne zobrazujú položky u novej karty katalógu aj v pôvodnej karte.  
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Cenníky 

 Do hromadných operácií nad zoznamom Cenníkové ceny pribudla možnosť pre Hromadný 

výpočet ceny podľa zadaného cenníka. Táto funkcia Vám umožní vypočítať cenu Kompletu 

alebo Výrobku z podriadených komponentov.  

Pre Sadu sa výpočet nerealizuje. 

 
Pre položky katalógu bez zloženia sa z vybraného Predvoleného cenníka iba dosadí cena. 

Výpočet sa uskutoční v prípade, ak je na karte cenníka zvolený Typ predvolenej ceny na 

hodnotu Nie je. Na karte Hromadného výpočtu ceny je možné zadať Predvolený cenník  

a Výber cenníka s týmito možnosťami výpočtu: 

 Len predvolený – pre výpočet ceny sa použije predvolený cenník zadaný priamo na 

karte Hromadného výpočtu ceny 

 Len zo zloženia – pre výpočet ceny sa použije iba cenník, ktorý je zadaný na karte 

Zloženie (u Kompletu a Výrobku). Na položkách bez zloženia sa výpočet neuskutoční, 

ceny ostanú pôvodné.  

 1. predvolený, 2. zo zloženia – pre výpočet ceny sa najskôr použije predvolený cenník 

zadaný na karte hromadného výpočtu ceny a v prípade ak program položku 

v predvolenom cenníku nenájde, použije pre výpočet cenník uvedený v zložení. Pre 

položky katalógu bez zloženia sa cena dosadí z predvoleného cenníka. 

 1. zo zloženia, 2. predvolený – pre výpočet ceny sa najskôr použije cenník zadaný 

v zložení a ak tam cenník nie je zadaný alebo v tomto cenníku položka chýba, použije 

sa predvolený cenník. Pre položky bez zloženia sa cena dosadí z predvoleného 

cenníka. 

Predvolený cenník musí byť zadaný vždy, okrem situácie, keď je Výber cenníkov zadaný na 

hodnotu Iba zo zloženia. Po vykonaní akcie sa vypíše protokol s informáciou, pre ktoré 

položky bol výpočet vykonaný a pre ktoré nie. 

Poznámka: 
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- Položky katalógu bez zloženia – ak program položku v predvolenom cenníku nenájde, 

prepočet neuskutoční (cena bude pôvodná)  

- Položky katalógu so zložením – ak program na niektorej z podriadených položiek 

v predvolenom cenníku alebo v cenníku, ktorý je zadaný na zložení, položku nenájde, 

prepočet bude aj tak vykonaný. V tomto prípade môže nastať situácia, že cena nebude 

kompletná, prípadne bude nulová. V protokolu bude o tomto záznam. 

 Bol optimalizovaný priebeh synchronizácie cenníkov pri nastavení automatickej akcie na 

cenníkové ceny 

 

Objednávky 

 Objednávky prijaté – pri preberaní do Faktúry vystavenej alebo do Dodacieho listu 

vystaveného je automaticky upravené preberané množstvo u zložených položiek podľa 

nastavenia na karte Zásoby: 

- ak zásoba zloženej položky (komplet/sada) existuje, program použije pre určenie 

množstva voľbu, ktorá je nastavená na karte Zásoby – Pri nedostatočnom množstve 

k vybaveniu. 

- ak zásoba zloženej položky neexistuje, chovanie programu určí položka Zloženia, ktorej 

voľba má najnižšiu prioritu. Priorita od najvyššej po najnižšiu je Odobrať položku, Znížiť 

množstvo, Ponechať bez zmeny. 

 Schvaľovanie objednávok (iba Money S5) – do sprievodcu Hromadné schválenie objednávok 

prijatých bol pridaný prepínač Spustiť nadväzujúce automatické akcie pre schválené 

objednávky. Ak je prepínač aktívny, pri schválení objednávky prijatej sa spustí nadväzujúce 

automatické akcie, ktoré majú nastavenú akciu po editácii záznamu. Ak voľba nie je aktívna, 

automatické akcie sa nespustia. Táto voľba je aj v module CSWAutomatic pre plugin 

CSWSchvalovaniObjednavek.dll 

 Generovanie objednávok  

o  do sprievodcu generovaním objednávok na stranu 2/5 bol doplnený prepínač Cieľový 

stav zásob pokryť až s prvou objednávkou. Pri prvom spustení je prepínač zapnutý, 

čo zachováva doterajšiu funkčnosť – prípadná požiadavka daná cieľovým stavom 

zásoby sa vykryje až z požiadavkou realizovanou prvou objednávkou. Ak prepínač nie 

je aktívny, Money cieľový stav zásoby vykrýva okamžite v deň generovania 

objednávok. 

o  na strane 5/5 bola rozšírená tlačová zostava Zoznam chýbajúcich zásob (Tlač 

výstupnej zostavy). Pri aktívnej voľbe Generovať prevodky (5/5) a Spracovať aj 

položky objednávok bez väzby na sklad (1/1) je zostava doplnená o Zoznam 

prevodov, ktorý je rozdelený na zoznam pre prevodky a pre neumiestnené položky 

(čo sa kedy a kam previedlo alebo čo sa vykrylo neumiestnenými položkami)   
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Pre účtovníkov: 

 

Intrastat 

 Bola upravená kontrola v Katalógu a na položkách dokladov vstupujúcich do Intrastatu – 

program kontroluje, či všetky položky s vyplnenou Kombinovanou nomenklatúrou (KN) majú 

nenulovú hodnotu v poli Vlastná hmotnosť v kg. 

Ak je KN vyplnená na položkách typu Služba, program upozorní, že na týchto položkách by KN 

nemala byť vyplnená. 

 Vstupovanie položky typu Služba do výkazu Intrastat sa nezmenilo, položka sa zaraďuje do 

korektných vstupov, ak sú dodržané podmienky pre vstup.  

 Bolo upravené umiestnenie položiek do korektných a chybných vstupov do výkazu Intrastat. 

Vstup je chybný (nekorektný), ak položka vstupujúca do Intrastatu: 

 nemá vyplnenú hodnotu Kombinovaná nomeklatúra 

 má nulovú hodnotu Vlastná hmotnosť v kg 

 

 

Majetok 

 Pohyby majetku – sprievodca tlačou bol na strane 3/3 rozšírený o možnosť zoskupenia 

majetku podľa stredísk a umiestnenia majetku. Zoskupenie majetku ponúka možnosť Za 

stredisko, Za umiestnenie a Nezoskupovať (doterajšia funkcionalita tlačovej zostavy). 

Zoskupenie majetku pre stredisko a umiestnenie sa riadi podľa aktuálneho stavu, strediská sa 

načítajú podľa informácie na karte majetku a umiestnenie platná v čase tlače. Pre každé 

stredisko či umiestnenie sa vytlačí sumarizácia z pohybov majetku pre konkrétne stredisko či 

umiestnenie. 

 Vlastný majetok – majetok je možné vyradiť z užívania iba pohybom Vyradenie z používania 

a automaticky sa generuje aj pohyb Odpis zostatku. 

 Globálne pohyby vlastného majetku – u pohybu Vyradenie z používania sa cena pohybu 

automaticky doplní z Obstarávacej ceny, ktorú je možné podľa potreby editovať (v prípade 

čiastočného vyradenia). 

Upozornenie: Globálny pohyb Vyradenie z používania načíta čiastku do ceny pohybu 

z Obstarávacej ceny – táto cena sa vypočíta iba z globálnych pohybov (zaradenie/TZ/ 

zvýšenie/ zníženie/ čiastočné vyradenie). Ak editujete obstarávaciu cenu v každom 

odpisovom pláne samostatne, táto editácia sa do globálnych pohybov nepremietne 

a doplnená cena pohybu Vyradenie z užívania v globálnych pohyboch nemusí zodpovedať 

skutočnosti podľa jednotlivých odpisových plánov. Aby cena pohybu Vyradenie z používania 

zodpovedala skutočnosti, je potrebné všetky zmeny realizovať iba cez globálne pohyby.  
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Ostatné: 

 V súlade s platnou legislatívou bol upravený formulár faktúry vystavenej. V stĺpci Cena za MJ 

sa vždy zobrazuje jednotková cena bez DPH a to aj v prípade, ak je na položke dokladu 

zvolený typ ceny S daňou. 

Ak využívate vlastné upravené formuláre faktúr vystavených, odporúčame upraviť formuláre 

tak, aby bola premenná JednCenaCM nahradená za JednCenaBezDPHCM. 

 Spracovanie dokladov  (iba Money S5) – bolo upravené schvaľovanie všetkých dokladov. 

Ručné schválenie dokladu cez kontextové menu Spracovanie dokladov sa teraz považuje za 

editáciu dokladu a spúšťa tak aj nadväzujúce automatické akcie, ktoré majú nastavenú 

udalosť Po editácii záznamu. 

 Preberanie dokladov – pribudla možnosť preberania Objednávky vystavenej do Výrobky 

a Faktúry vystavenej do Objednávky vystavenej. 

 Bola optimalizovaná rýchlosť tlačovej zostavy Prehľad predaja. 

 Detail Súčty dokladov – tento detail si od teraz pamätá spôsob výpočtu aj v prípade, keď 

dôjde k vypnutiu detailu, prechodu do inej záložky alebo vypnutiu Money. Detail reaguje aj na 

nastavenie časového oneskorenia v  Sprievodcovi nastavením programu / Ovládanie  

a chovanie / Ostatné / Časové oneskorenie v milisekundách .  

 Doklady – do výberu stĺpcov všetkých dokladov, ktoré obsahujú záložku Konečný príjemca, 

boli doplnené nové stĺpce: Konečný príjemca názov, Konečný príjemca osoba, Konečný 

príjemca ulica, Konečný príjemca PSČ, Konečný príjemca mesto a Konečný príjemca štát. 


