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Prehľad noviniek vo verzii 1.8.2. zavedených do Money od verzie 1.8.1. 

Účtovníctvo 

 Pohľadávkové/Záväzkové doklady (Pohľadávky a záväzky) – v oboch zoznamoch 
pribudla možnosť filtrovať doklady podľa použitého primárneho účtu a 
jednoduché aj pokročilé filtre teraz ponúkajú premennú Primárny účet. 

 Práce so zálohami  

o Na kartách Faktúr prijatých/vystavených a Pohľadávkových, Záväzkových a Interných 
dokladov je nová funkčnosť kontroly nevyúčtovaných záloh, ktoré sú v Money 
evidované pre daného obchodného partnera. Pri výbere dodávateľa/odberateľa sa 
nad záložkou Odpočty záloh na uvedených dokladoch objaví červený pásik. 

 

 Tlačové zostavy 

o Účtovné výkazy – pri voľbe Tlačiť rozpis účtov je možné zvoliť jazyk, v akom sa 
majú názvy účtov tlačiť. 

o Export súvahy a výsledovky – do sprievodcu tlačovou zostavou bola pridaná 
možnosť tlače exportovaných výkazov podľa zvolenej definície. Dáta je 
možné pred tlačou výkazu upraviť. V tejto súvislosti bolo presunuté nastavenie pre 
export na novú, poslednú stranu sprievodcu, kde je možné uskutočniť aj samotnú tlač 
súvahy a výsledovky. 

Adresár 

 Firmy – boli vykonané úpravy v nasledujúcich Detailoch k zoznamu: 

o Doklady – v spodnej časti zoznamu Súvisiacich dokladov pomocou tlačidla Detaily 
zobraziť aj detaily príslušného dokladu. 

o Neuhradené pohľadávky/záväzky – do nástrojovej lišty zoznamov bol pridaný filter, 
pomocou ktorého je možné dohľadať napr. pohľadávky po splatnosti a pod. 

 Firma – na karte Firmy došlo k nasledujúcim zmenám: 

o V záložke CRM je nové tlačidlo Zistiť GPS súradnice, ktoré pre adresné údaje 
zadané na karte Firmy v záložke Všeobecné doplní v záložke CRM do polí Zemepisná 
šírka/dĺžka GPS súradnice danej adresy. 

o Údaje uvedené v poli Zaradiť ako v záložke Všeobecné sa odteraz zobrazujú v stĺpci 
Odberateľ/Dodávateľ v zoznamoch Faktúry vystavené/prijaté, Objednávky 
vystavené/prijaté a Dodacie listy vystavené/prijaté. 

 



CÍGLER SOFTWARE, a.s.  www.money.sk 

2  Hotline: 02/49 21 23 44 
E-mail: obchod@money.sk 

 Dokumentácia Money S5: www.money.sk/money-s5 
 Dokumentácia Money S4: www.money.sk/money-s4 

Sklady 

 Katalóg – v zozname je nový detail Doklady, v ktorom sú všetky doklady, v ktorých 
sa Položka katalógu vyskytuje. V ľavej časti detailu je zobrazený stromčekový zoznam 
dokladov – k dispozícii sú Faktúry vystavené/prijaté, Zálohové faktúry vystavené/prijaté, 
Príjemky a výdajky, Dodacie listy prijaté/vystavené, Predajky vystavené/prijaté, 
Prevodky, Výrobky, Inventúrne doklady, Dopyty prijaté/vystavené, Ponuky 
vystavené/prijaté a Objednávky prijaté/vystavené. V zozname sú zvýraznené tučným 
písmom tie zoznamy dokladov, v ktorých sa Položka katalógu nachádza a zároveň je 
v zátvorke uvedený príslušný počet dokladov. Ku každému dokladu je možné tlačidlom 
Detaily zobraziť aj jeho podrobnosti. 

 Predajky vystavené (Skladové doklady) – pri importe predajok z Predajne SQL sa 
Druh položky katalógu dopĺňa na základe nasledujúcej priority: 

− Skladové zásoby / karta Zásoby 

− Skladové zásoby / nastavenie Skupiny 

− Katalóg / karta Položky katalógu 

 Skladové inventúry (Skladové operácie) 

o Na kartu Skladovej inventúry (záložka Inventúrna súpiska) a do zoznamu Skladových 
inventúr (detail Inventúrna súpiska) boli pridané stĺpce Katalóg, PLU, Čiarový kód, 
Skratka 12 znakov, Skratka 20 znakov a Výrobca.  

o Na karte Skladové inventúry (záložky Predbežný výsledok inventúry a Predbežný 
výsledok inventúry všetkých zásob) a v zozname Skladových inventúr (detaily 
Predbežný výsledok inventúry a Výsledok inventúry) bol opravený názov stĺpcov 
Skratka 12 a Skratka 20 na Skratka 12 znakov a Skratka 20 znakov. 

Objednávky 

 Objednávky prijaté – pri preberaní objednávkových dokladov sa v zozname zobrazuje 
údaj v stĺpci Celková hmotnosť – ide o súčet hmotností uvedených na Položkách 
katalógu zahrnutých do objednávky. 

Zoznamy 

 Meny (Bankový) – bieloruský rubeľ má nový kód BYN (predtým BYR). 

 Pripojené dokumenty (Ostatné) – pri vkladaní dokumentov je umožnený výber 
skupiny v zozname Pripojených dokumentov, do ktorej sa má pripájaný dokument 
vložiť. Takto je možné využiť nastavenie prístupových práv k filtrovaniu skupín 
pripojených dokumentov. Výber skupiny Money ponúka len v prípade, keď v zozname 
existuje aj iná skupina než Nezaradené. 

Administrácia 

 Automatické akcie – do ponuky automatických akcií bola pridaná nová možnosť pre 
preberanie nadväzujúcich dokladov z objednávky prijatej, konkrétne ide o 
Zálohovú faktúru vystavenú, Dodací list a Faktúru vystavenú. Pri definovaní automatickej 
akcie je možné na karte Konfigurácie zvoliť Skupinu cieľového dokladu a Typ preberania. 
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Ostatné 

 Zoznam odkazov – tzv. Jump List bol pre Money S4 upravený tak, že sa položky 
zobrazujú vždy podľa toho, akú má prihlásený používateľ nastavenú licenciu a práva.  

 Hromadná zmena sadzby DPH – na dokladoch Faktúra vystavená/prijatá a 
Objednávka vystavená/prijatá je v zozname Položiek nová hromadná operácia, ktorou je 
možné na doklade zmeniť či nastaviť sadzbu DPH. Je tak možné zmeniť všetky 
označené položky na jednu sadzbu, alebo v nich zameniť určitú sadzbu za inú. 

 Import z iDokladu  

o Výmena dát pomocou CSW Automatic – nový zásuvný modul 
CSWAutoIDokladConnector prináša možnosť automatického spustenia výmeny dát. 
V nastavení stačí určiť, kedy sa má výmena dát uskutočniť a kam sa má zasielať 
protokol. Vlastná akcia potom prebehne podľa nastavenia v Money.  

o Nastavenie východzieho skladu – nastavenie bolo na karte Konfigurácia výmeny dát 
s iDokladom presunuté do záložky Všeobecné. 

o Výber agendy – iDoklad umožňuje vytvorenie viacerých agend pre rovnaké 
prihlasovacie údaje. Z tohto dôvodu bolo na karte Konfigurácie výmeny dát 
s iDokladom vytvorené nové tlačidlo Prihlásiť sa. Po vyplnení prihlasovacích 
údajov a stlačení tlačidla sa otvorí stránka iDokladu, na ktorej je možné zvoliť 
požadovanú agendu iDokladu.  

 


