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Spoznajte novinky verzie 17

Vytvorené na základe vašich podnetov

• Zálohovanie dát cez internet do cloudu

• S3 Automatic – Váš 24 hodinový pomocník 

• E-shop konektor – import vystavených faktúr

• Poštový klient S3 – pre odosielanie dokladov e-mailom

• „Pekný“ export do excelu

• Vylepšená periodická fakturácia

www.money.sk



Spoznajte novinky verzie 17

Vytvorené na základe vašich podnetov

• Hromadné vybavovanie objednávok

• Zjednodušený editor formulárov

• Doplnené možnosti XML prenosu dát

• Refundácia predajky

• Rozšírenie komunikácie s fiskálnymi tlačiarňami

www.money.sk



Zálohovanie dát do cloudu

Aby boli Vaše dáta v bezpečí

www.money.sk

• Záloha Vašich dát v bezpečí mimo Váš počítač
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S3 Automatic

Váš 24 hodinový pomocník

www.money.sk

Naplánované úlohy vykoná za Vás

Samostatná aplikácia, ktorá beží na pozadí

Pracuje aj keď Money vypnete



S3 Automatic

Váš 24 hodinový pomocník

www.money.sk

Účtovné a manažérske zostavy priamo do e-mailu

Doklady z iDokladu vždy aktuálne

Výmena údajov s e-shopmi bez Vášho zásahu 

Import a export dát 

Náročné analýzy spustíte aj v noci



S3 Automatic

Váš 24 hodinový pomocník

www.money.sk

Ráno Vám uvarí kávu 



E-shop konektor – import faktúr

Zefektívnite Váš e-shop
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• Okrem objednávok importujte aj faktúry
• Importujte aj väzbu objednávka           faktúra



Poštový klient S3

Pre odosielanie dokladov e-mailom
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Nemusíte inštalovať 
poštového klienta 

na počítač

História odoslanej 
pošty priamo v 

Money S3



„Pekný“ export do Excelu

Spracujte tlačové výstupy jednoduchšie
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Doteraz Od verzie 17



Vylepšená periodická fakturácia

Fakturujte bez starostí
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Vlastné 
texty

Časové 
premenné

Dynamicky 
meniace 
sa texty



Hromadné vybavenie objednávok

Majte svoj biznis pod kontrolou
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• Vyfakturujte objednávky rýchlejšie
• Fakturujte len čo máte skladom



Zjednodušený editor formulárov

Prispôsobte si tlačové výstupy
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Jednoduchší Prehľadnejší Efektívnejší



Doplnené možnosti XML prenosov

Využite ich vo svoj prospech
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Prenášajte cez XML aj

• Záväzky

• Pohľadávky

Priamo do e-mailu

• Vyexportované údaje

• Výsledok importu



Refundácia predajky

Pre rýchlejší hotovostný predaj
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Vrátenie tovaru na jeden klik

Zabránite preklepom



Rozšírenie komunikácie s fiskálmi

Nech zákazníci nestoja v rade
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Správa 
prečo to 

nejde

Rýchlejšie 
riešenie 

problému



Rozšírenie komunikácie s fiskálmi

Nech zákazníci nestoja v rade
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Diskusia k novinkám


