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MONEY VERZIA 1.8.6.4964 
Prehľad noviniek vo verzii 1.8.6.4964 zavedených do Money od verzie 1.8.4.4927 

Vážení zákazníci,  

upozorňujeme, že kompatibilita konkrétnej verzie operačného systému Microsoft 
Windows s produktami CÍGLER SOFTWARE, a.s., sa riadi oficiálnym dátumom 
ukončenia rozšírenej podpory operačných systémov spoločnosti Microsoft. 
Z tohto dôvodu systémy ERP Money od verzie 1.8.6 už nebudú podporovať 
operačný systém Windows Vista! 

Venujte prosím tejto informácii zvýšenú pozornosť a v prípade nejasností 
kontaktujte našu technickú podporu na telefónnom čísle 02/49 21 23 44. 

 

Účtovníctvo 

• Interné doklady – v prehľade Detailov pod zoznamom je nová záložka Súčty 
dokladov, ktorá zobrazuje celkovú hodnotu vybraných dokladov vrátane 
rekapitulačnej tabuľky s DPH. Do súčtu je možné zahrnúť iba doklady v domácej či 
zahraničnej mene a je možné nastaviť, či sa súčty budú prepočítavať automaticky 
alebo na vyžiadanie. 

• Upomienky (Upomienky a penalizácie) – na karte Nastavenia upomienok (otvorí sa 
pravým tlačidlom myši nad položkou Upomienky v Navigátore) je možné zadať texty 
pre jednotlivé stupne upomienok, ktoré sa majú tlačiť na vygenerovaných 
upomienkach. Ide o rovnakú funkčnosť, aká je už dostupná v zozname Penalizácií. 

• Zvláštny režim DPH – v Money je možné vykazovať Cestovné služby, Použitý tovar, 
Umelecké diela, Zberateľské predmety a starožitnosti podľa pravidiel zvláštneho 
režimu DPH v českej aj slovenskej legislatíve. V ČR sú navyše v špeciálnych 
atribútoch vykazované dátové vety na Účtenkách EET. DPH sa v tomto režime 
vykazuje iba pri predaji, a to z obchodnej prirážky (rozdiel medzi celkovou predajnou 
a obstarávacou cenou). 

Funkčnosť sa v Money aktivuje v Sprievodcovi nastavením programu v časti Agenda 
zaškrtnutím poľa Evidovať zvláštne režimy DPH. Potom je možné na Položkách 
katalógu aj na Položkách dokladu (a tiež v Nastavení skupín v záložke Obchod, resp. 
Obchodné podmienky) vybrať typ zvláštny režim DPH vrátane sadzby DPH.  

Money tiež podporuje import položiek so zvláštnym režimom a to ručne, pomocou 
CSW Automatic alebo z iDokladu (tu sa zvláštny režim neeviduje, takže pri importe do 
Money dochádza k inicializácii hodnôt podľa nastavenia Položky katalógu v Money). 

Podrobný popis funkčnosti nájdete v pomocníkovi k programu a tiež v samostatnom 
dokumente na stránke www.money.cz/money-s5/dokumentace/. 

• Medzinárodná DPH – všetky zoznamy pre českú/slovenskú legislatívu z modulu 
Medzinárodná DPH sú teraz súčasťou Synchronizácie pripravených zoznamov a 
do Money sa importujú automaticky. 

• Príkazy k úhrade (Banka) – pri príkazoch vystavených v cudzej mene bol upravený 
spôsob výpočtu Čiastky v mene platby a Čiastky v mene účtu tak, aby hodnoty na 
položkách presne odpovedali čiastkam uvedeným na uhrádzanom doklade. 
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Adresár 

• Aktivity – vo vizualizovanom Kalendári je nové tlačidlo Zoskupiť, pomocou ktorého 
je možné zobraziť aktivity vo forme časovej osi pre jednotlivých zamestnancov. 

 

• Sprievodca hromadnou zmenou v adresári – v sprievodcovi, ktorý sa v zozname 
Firiem otvorí tlačidlom Hromadná zmena, došlo k nasledujúcim úpravám:  

o Na strane 6/7 – Protokol je po stlačení tlačidla Protokoly dostupná nová tlačová 
zostava Protokol hromadnej zmeny v adresári. Zostavu je možné využiť pre 
odoslanie prehľadu hromadných zmien uskutočnených v adresári pomocou CSW 
Automatic, v tom prípade sa protokol odosiela ako príloha e-mailu. 

o Tlačidlo Protokoly je dostupné aj na poslednej strane sprievodcu 7/7 – Priebeh 
operácie. Prehľad prevedených zmien sa tak dá zobraziť aj po dokončení sprievodcu. 

Sklady 

• Katalóg  

o V Detailoch zoznamu sú nové záložky Rozmery a Jednotky, v ktorých sa 
zobrazujú údaje zadané na Položke katalógu v časti Špecifikácia položky. 

o V jednoduchých aj pokročilých Filtroch sú nové filtrovacie podmienky Hlavná 
jednotka, Vedľajšia jednotka, Rozmer jednotka a Rozmer veličina. 

o Kontroly zadané v Nastavení zoznamu tak, aby upozornili na nedoplnené údaje 
v poliach Kombinovaná nomenklatúra, Vlastná hmotnosť v kg a Štát pôvodu sa  
nevykonávajú na položkách katalógu typu Služba alebo Poplatok. 

• Výrobky (Skladové doklady) – v zozname pribudla možnosť dodatočného 
naskladnenia tovaru (obdobná už funguje na skladových Prevodkách): 

o Nad zoznamom je nové tlačidlo Vykonať príjem, ktoré na dokladoch so 
Spôsobom vykonania nastaveným na hodnotu Vykonať iba výdaj uskutoční 
dodatočné naskladnenie hotových výrobkov na sklad. 

o V Nastavení skupiny je možné určiť Spôsob vykonania. Na výber je Vykonať iba 
výdaj alebo Vykonať výdaj aj príjem. 

• Položka katalógu – v záložkách Obchodné podmienky, Dodávatelia a Odberatelia 
bolo upravené pole Záruka tak, že je možné zadať záručnú dobu až do trvania 
999 jednotiek (na 3 miesta). Pole bolo rovnakým spôsobom upravené aj na 
dokladoch. 
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• Skladové zásoby – do jednoduchých aj pokročilých filtrov bola doplnená podmienka 
Dátum exspirácie, podľa ktorej je možné rýchlo zistiť zásoby s konkrétnym 
dátumom exspirácie. 

• Cenníkové ceny 

o V zozname cenníkových cien sú v oboch typoch filtrov nové filtrovacie 
podmienky Výrobca, Dodávateľ, Hlavný dodávateľ, Typ podrobnej evidencie 
a Dátum posledného príjmu. 

o V zozname bolo ďalej upravené vyhľadávanie položiek (Ctrl+F) podľa stĺpca Typ 
predvolenej ceny tak, že sa typ ceny hľadá podľa názvu (nákupná, skladová 
a pod.). 

• Intrastat  

o Na dokladoch ovplyvňujúcich výkaz Intrastat je možné zadať do poľa Navýšenie 
ceny zápornú čiastku, ktorá sa vo výkaze prejaví napr. v dobropise so zľavou. 
Pole bolo preto premenované na Navýšenie/Zníženie ceny. Záporná hodnota 
sa zobrazuje aj v exportných súboroch pre Intrastat. 

o Pri preberaní dokladov, ktoré vstupujú do Intrastatu, sa na položkách dokladu 
príznak Vstupuje do výkazu Intrastat nezaškrtne na hlavnej položke Sady a na 
všetkých položkách zloženia Kompletu. Správanie je teda obdobné, ako keby sa 
vytvoril nový doklad. 

• Skladové doklady – do ponuky tlače v zoznamoch nasledujúcich dokladov boli 
doplnené nové zostavy, ktoré ponúkajú tlač dokladov v obstarávacích cenách: 

− Dodací list vystavený so zaúčtovaním v obstarávacích cenách 

− Predajka vystavená so zaúčtovaním v obstarávacích cenách  

− Dodací list prijatý so zaúčtovaním v obstarávacích cenách 

− Predajka prijatá so zaúčtovaním v obstarávacích cenách 

Zobrazovanie týchto zostáv v ponuke tlače je možné zakázať tlačidlom Deaktivovať 
zostavu v menu Agenda / Nastavenie tlačových zostáv. 

Objednávky 

• Objednávky prijaté – pri preberaní objednávok do Faktúry vystavenej a Zálohovej 
faktúry vystavenej sa do poľa Objednávka č. na cieľovom doklade prenáša číslo 
zdrojovej objednávky prijatej. Ak sa do cieľového dokladu preberie viac objednávok 
súčasne, v poli sa objavia všetky ich čísla oddelené bodkočiarkou. 

• Objednávka prijatá – do zoznamu položiek na doklade bol pridaný nový stĺpec Číslo 
položky, ktorý pomôže pri identifikácii u väčšieho počtu položiek s rovnakým názvom. 
Stĺpec je skrytý a dá sa zobraziť na karte Výber stĺpcov (pravým tlačidlom myši). 

• Objednávky prijaté – v zozname je možné zobraziť tri nové stĺpce (na karte Výber 
stĺpcov, ktorá sa otvorí pravým tlačidlom myši nad záhlavím stĺpcov). Tieto stĺpce 
ponúkajú k objednávke rýchlu informáciu z nadväzujúcich zálohových dokladov: 

o Existujú zálohy – zaškrtnuté pole znamená, že existuje väzba na minimálne jednu 
zálohovú faktúru vystavenú k danej objednávke. 

o Zálohy uhradené – celkový súčet všetkých uskutočnených úhrad zo zálohovej 
faktúry. 

o Zálohy k úhrade – celková čiastka zálohovej faktúry, ktorá zatiaľ nebola 
uhradená. 
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Pozor: Vzhľadom k tomu, že zálohová faktúra môže obsahovať položky z rôznych 
objednávok, je potrebné mať na pamäti, že vždy ide o čiastky, ktoré sú uvedené na 
faktúre a ktoré teda nemusia súhlasiť s čiastkami uvedenými na objednávke. 

 

Personalistika 

• Pracovník – ak je v automatickej akcii pre odosielanie e-mailov doplnený zástupný 
znak pre podpis, do správ sa doplní text z poľa Podpis pre e-mail, ktorý má vybraný 
pracovník nastavený v záložke Doplňujúce údaje. 

Administrácia 

• Automatické akcie – akcia Odosielanie dokladov poštou (nastavenie: Objekt – 
Faktúry vystavené alebo iný druh dokladov, Akcia – Iná akcia, Modul – Ekonomické 
jadro) teraz umožňuje na karte Konfigurácie v poli Formát zostavy vybrať pre text 
e-mailu formát HTML vrátane jeho kombinácií s formátmi PDF, CSW, XLS a HTML. 
Ďalšie úpravy boli na kartu pridané do oddielu Príjemca tak, aby obsah lepšie 
zodpovedal logike hromadného odosielania správ z modulu Adresár. Do záložky 
Správa boli na kartu Editovať e-mail pridané ďalšie zástupné znaky pre nastavenie 
textu a predmetu správy: Dátum, Dátum a čas, Variabilný symbol, Dátum vystavenia, 
Dátum splatnosti, Celková čiastka, Mena, Odkaz na doklad (objednávka č.), Odkaz 
(prijatý doklad), Oslovenie, Podpis (prihlásený používateľ), Podpis (vytvoril) a Podpis 
(zmenil). 

• CSW Automatic – aplikácia ponúka nový modul nazvaný Vyvolanie novej akcie. 
Spúšťajú sa ním Automatické akcie, ktoré majú v záložke Udalosti zaškrtnuté pole Iná 
akcia a súčasne nemajú aktivovanú funkciu Spracovať na pozadí. Tento modul 
umožňuje na konkrétne dni v týždni či mesiaci naplánovať komplexnejšiu 
administráciu vybraných automatických akcií: 

o CRM – automatické odosielanie informácií o aktivitách poštou 

o Ekonomické jadro – automatické odosielanie dokladov poštou 

o Expedícia – tlač štítkov 

o Objednávky – automatické vytváranie dodacích listov, faktúr, interných 
dokladov, zákaziek, či záloh z objednávkových dokladov 

o Systémový modul – automatické pripájanie dokumentov 
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Kniha jázd 

• Zoznam jázd – nad zoznamom je nové tlačidlo Prepočet tachometra, ktoré 
pomôže spätne vyriešiť chybné zápisy v knihe jázd. Po jeho stlačení sa otvorí karta 
Prepočet stavu tachometra s výpisom všetkých jázd vozidla, ktoré patria k jazde pod 
kurzorom. V nej je možné vybrať iné vozidlo a tiež zvoliť čas, od ktorého sa majú 
jazdy prepočítať tak, aby na seba chronologicky nadväzovali (rozhodujúcim údajom je 
počet najazdených kilometrov).  

Ostatné 

• Príznaky – do zoznamov dokladov je možné vo Výbere stĺpcov pridať nový stĺpec 
Príznaky, v ktorom sa doklady môžu označiť farebnou vlajkou. Vlajky sa pridávajú 
a odoberajú z miestnej ponuky (otvorenej pravým tlačidlom myši nad stĺpcom). 
Miestna ponuka obsahuje aj možnosť Nastavenia príznaku, kde sa pre každý 
zoznam dá individuálne uskutočniť výber vlajok a každej z nich prideliť vlastná slovná 
charakteristika. Voliteľne je možné nastavenie preniesť aj do ostatných agend. 
Doklady sa navyše dajú podľa jednotlivých príznakov filtrovať. 

• Komentáre – obdobne je možné do zoznamu dokladov pridať nový stĺpec Komentár. 
V ňom sa ku každému dokladu dá napísať ľubovoľná charakteristika či 
upozornenie. Uložené komentáre sú v zoznamoch označené ikonkou a zobrazujú sa 
vo chvíli, keď sa nad túto ikonku postavíte myšou. Podľa textu komentárov je tiež 
možné zoznamy dokladov filtrovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMS 

• Zákazky – do zoznamu je možné k jednotlivým zákazkám pomocou funkcie drag and 
drop pretiahnuť myšou akýkoľvek dokument (z prieskumníka, prílohy e-mailu 
a pod.).  


