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Z˖ˎ˗ˢ ˊ ˗˘˟˒˗˔ˢ ˟ M˘˗ˎˢ S3 ˟˘ ˟ˎ˛ˣ˒˒ 16.000
Podrobnosti ku všetkým novým funkciám nájdete v Pomocníkovi programu Money S3.

Elektronická fakturácia ISDOC
Formát ISDOC je štandard pre elektronickú fakturáciu. S pomocou tohto formátu je možné vykonávať prenos faktúry medzi dodávateľom
a odberateľom.

Export vystavenej faktúry
Tlačidlom ISDOC export v zozname Faktúr vystavených spustíte sprievodcu exportom. Exportovať sa bude Faktúra vystavená pod
kurzorom alebo všetky označené faktúry.

V zozname Faktúr vystavených môžete doklady exportovať do formátu ISDOC a ISDOCX. Ak pridáte k exportovanému dokladu ďalšie
súbory (prílohy), potom sa vytvorí súbor vo formáte ISDOCX.
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Import prijatej faktúry
V zozname Faktúr prijatých pomocou tlačidla ISDOC import môžete doklady do Money S3 importovať. Po výbere importovaného súboru
sa otvorí doklad v prehliadači Money S3 ISDOCReader - jedná sa o obsah xml dát vo formáte html stránky. Na záložke Doklad sa
zobrazuje náhľad XML dát a na záložke XML dáta sú zobrazené štruktúrované XML dáta. Tlačidlom Importovať do Money spustíte
sprievodcu importom faktúry prijatej.

V ľavom paneli sa zobrazí stromčekový zoznam príloh. Ak kliknete na niektorú z príloh, tak sa v pravej časti okna zobrazí obsah prílohy.
Tlačidlom Otvoriť otvoríte prílohu v predvolenom programe. Ak by príloha bola nejakým spôsobom porušená, vizualizuje sa ikonou pred
názvom súboru a v podrobnostiach k súboru sa vypíše jej stav.
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Jednoduchý servis
V Nastavení agendy záložka Servis môžete nanovo deﬁnovať, či budete používať jednoduchý servis (Servisný protokol) alebo pokročilý
servis (Karta servisu). Pokročilý servis má rovnakú funkčnosť ako doteraz, teda evidencia servisov a dokladov opráv.

V jednoduchom servise sa evidujú iba Servisné protokoly. Na Servisný protokol je možné zadať iba jeden predmet servisu. Priamo na
Servisnom protokole zadávate položky materiálu a služieb na opravu a deﬁnujete Spôsob vybavenia.
Tvorba Vybavujúcich dokladov (výmena tovaru, vrátenie peňazí, výdaj materiálu na opravu) a nadväzujúcich dokladov (záloha, fakturácia
servisu, pokladničný doklad) majú rovnakú funkčnosť ako doteraz. Navyše je doplnená funkcia na tvorbu Pokladničného dokladu zo
servisu. U jednoduchého servisu sa nezobrazujú voľby Opravy a Typy opráv.
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Elektronické podanie
Na karte Nastavenie tlače je pri vybraných tlačových zostavách nové tlačidlo Elektronické podanie pomocou ktorého sa hneď spustí
sprievodca tlačovým exportom podľa deﬁnície exportu tlače, ktorá prináleží konkrétnej zostave (napr. pre Finančnú správu SR - aplikáciu
eDANE).
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Nastavenie formulára pre vyúčtovaciu faktúru a faktúru v cudzej mene
Teraz je možné na karte Money / Možnosti a nastavenia / Tlačové formuláre nastaviť formulár pre doklad v cudzej mene alebo pre
vyúčtovaciu faktúru. Ak doklad v hlavičke obsahuje Cudzie menu, potom sa pri tlači automaticky ponúka formulár v cudzej mene. Ak má
faktúra aspoň jednu položku odpočtu zálohy, ponúka program formulár pre vyúčtovaciu faktúru, ktorá podľa nastavenia meny môže byť
v domácej alebo cudzej mene.
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MOSS (Mini One Stop Shop)
Na karte Money / Možnosti a nastavenia / Nastavenie agendy je nová záložka Sadzby DPH MOSS, ktorá obsahuje používané sadzby
DPH pre jednotlivé štáty v EÚ. Platné sadzby DPH podľa legislatívy sú s programom dodávané automaticky.

Pomocou tlačidla MOSS na predajných dokladoch vyberiete pre doklad v režime MOSS štát zo zoznamu. Sadzby DPH pre jednotlivé
štáty, cudzie mena a spôsob výpočtu DPH sa preberá z Nastavenie agendy / Sadzby DPH MOSS.
Po výbere štátu sa na doklade nastavia všetky sadzby DPH platné pre vybraný štát a obdobia DPH.
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Podmienky pre doklady MOSS:
- Členenie DPH musí byť vybrané také, ktoré má zapnutý prepínač MOSS.
- V adrese odberateľa nesmie byť vyplnené DIČ.

Priznanie k DPH MOSS
Na karte Účtovníctvo / DPH sa nachádza tlačová zostava Priznanie k DPH MOSS, ktorá sa vzťahuje na subjekty, ktoré poskytujú vybrané
služby konečným spotrebiteľom (neplatiteľom DPH) do iného členského štátu EÚ. Túto zostavu je možné podať len elektronicky.
Mechanizmus zostavenia priznanie k DPH v režime MOSS vychádza z Dátumu uskutočnenia plnenia DPH, z Členenia DPH (musí mať
zapnutý prepínač zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta MOSS) a jednotlivých súm.
Na prvej strane sprievodcu máte možnosť zvoliť orientačnú tlač Priznania k DPH MOSS tlačidlom Pokračovať alebo tlačidlom Prejsť
na podanie priznanie k DPH MOSS prejsť na funkciu Podania priznania k DPH MOSS, kde vám program ponúkne aj automatické
generovanie záväzku/pohľadávky - odvodu/vratky dane v EUR a interného dokladu pre zaúčtovanie kurzových rozdielov.
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Konvertor formátu účtov
Na karte Nástroje / Výpočty a bankové formuláre / Kalkulačky je nová funkcia Konvertor formátu účtov. Tento Konvertor formátu účtov vám
umožní previesť tuzemské bankové spojenie na medzinárodný formát IBAN a SWIFT alebo naopak. Údaje IBAN a SWIFT sú povinné pri
zahraničných platbách alebo SEPA platbách.
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Predvolený poštový klient
V nastavení Používateľskej konfigurácie / Ostatné / E-mail (export) je pre prípad zlyhania odosielanie e-mailov z Money S3 prostredníctvom
MAPI možné nastaviť priame odosielanie pomocou aplikácie Mozilla Thunderbird.

Dobropisy a kopírovanie v inom roku
V zozname Vystavených / Prijatých faktúr bola zavedená podpora pre prácu s dokladmi z minulých rokov. Zoznamy obsahujú v spodnej
časti záložky, v ktorých je možné nájsť doklady z iného roku a ďalej s nimi pracovať - vytvoriť dobropisy, kopírovať ich alebo vytvoriť jazdy,
prípadne vyúčtovať zálohu.
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Automatické generovanie vyúčtovacích faktúr
V zozname Faktúr vystavených a Faktúr prijatých je nové tlačidlo Vytvoriť doklad/ Vyúčtovať zálohy pre automatickú tvorbu vyúčtovacích
faktúr.

Táto funkcia umožňuje zo zálohových prijatých a vystavených faktúr vygenerovať vyúčtovacie faktúry obsahujúce položky odpočtu zálohy
aj položky s plnením. Vyúčtovacie faktúry môžete generovať pre faktúru pod kurzorom alebo pre všetky označené hromadne.
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Na karte prvej vygenerovanej faktúry môžete pomocou tlačidiel ovplyvniť ukladanie a zobrazovanie vygenerovaných vyúčtovacích faktúr.
Tlačidlom OK sa zobrazí každá jednotlivá vygenerovaná vyúčtovacia faktúra, ktorú môžete prípadne upraviť a uložiť. Tlačidlom OK –
všetko sa vygenerované faktúry nebudú zobrazovať a rovno sa uložia do zoznamu faktúr vystavených/prijatých.

Zisk na položkách
Na položkách dokladov sa teraz zobrazuje pole Zisk, ktorý je vyčíslený ako rozdiel medzi predajnou a obstarávacou, resp. predpokladanou
obstarávacou cenou iba pri skladových položkách. Ceny sa počítajú bez DPH a zisk je zaokrúhlený na dve desatinné miesta. Implicitne sa
zobrazuje Zisk v domácej mene, tlačidlo €. Kliknutím na tlačidlo € zmeníte tlačidlo na % a zobrazíte Zisk v percentách, ktorý je vyčíslený
ako pomer predajnej a obstarávacej ceny (resp. predpokladanej obstarávacej ceny) vyjadrený v percentách.
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Neúčtovať doklady
Na karte Prístupových práv možno každému používateľovi nastaviť rôzne varianty účtovania dokladov. Vždy účtovať zaistí rovnakú
funkčnosť ako v predchádzajúcich verziách. Pokiaľ má používateľ nastavené Neúčtovať, potom pri jeho práci v programe Money S3 nikdy
nevznikajú zápisy do denníka. Pri voľbe Účtovať voliteľne dôjde k zaúčtovaniu dokladu do denníka iba v prípade, kedy je na doklade
vyplnená predkontácia. Nezaúčtované doklady sú v zoznamoch dokladov odlíšené kurzívou a možno ich ﬁltrovať pomocou rýchleho ﬁltra
Len nezaúčtované, prípadne prostredníctvom tlačovej zostavy Nezaúčtované doklady (Účtovníctvo / Prehľady a tlačové zostavy / Ďalšie
zostavy).

Money Dnes
Teraz je možné nastaviť aktualizáciu len manuálne, kedy program bude aktualizovať stav Money Dnes iba po stlačení tlačidla Obnoviť.
Kurzový lístok sa bude vždy aktualizovať automaticky pri spustení programu, pri zmene agendy a pri zmene Nastavenia.
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Funkcia Vytvoriť doklad
V zoznamoch objednávkových dokladov, servisov a opráv môžete teraz generovať nadväzujúce doklady aj v prípade, že zdrojový doklad
spadá do iného roku.
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Nová agenda
V Sprievodcovi pridaním novej agendy na tretiu stranu pribudli nové polia pre zadanie čísla mobilného telefónu, e-mailovej adresy,
webovej adresy, čísla bankového účtu vo formáte IBAN a SWIFT kód banky.

iDoklad
Typy dokladov, ktoré je možné importovať z iDokladu do Money S3, sa rozšírili o dobropis, ktorý sa po importe automaticky viaže na
pôvodný dobropisovaný doklad.

Kontrola platnosti IČ DPH obchodných partnerov
Nová funkcia, ktorá vás upozorní na platnosť a stav registrácie DPH vašich obchodných partnerov. Program overí, či je IČ DPH
partnera zadané na doklade alebo v Adresári platné a informuje vás aj o ďalších dôležitých údajoch, napr. či nie je partner zverejnený
v zozname platiteľov DPH, u ktorých boli zistené dôvody na zrušenie registrácie DPH. Kontrola môže prebiehať automaticky (nastavíte ju
v Používateľskej konfigurácii) alebo môžete overenie IČ DPH spúšťať jednotlivo priamo na vystavovanom doklade.

16

Money S3 - Zmeny a novinky vo verzii 16.000

Hromadnú kontrolu IČ DPH partnerov sme integrovali do Sprievodcu tlačou a podaním Kontrolného výkazu DPH. Jednoducho tak overíte
platnosť a stav všetkých IČ DPH z dokladov, ktoré vstupujú do Kontrolného výkazu DPH.

Overovanie prebieha voči informačným zoznamom, ktoré poskytuje Finančná správa SR, pre českých platiteľov DPH je to Registr plátců
DPH, ktorý prevádzkuje Finanční správa ČR, a IČ DPH partnerov z ostatných krajín EÚ sa overí v systéme VIES od Európskej komisie.
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www.money.sk

Telefonický hotline: + 421 2 492 12345
www.money.sk/podpora

Praha
Rubeška 215/1
tel.: 244 001 288

Brno
Drobného 555/49
tel.: 549 522 511

Plzeň
Kollárova 24
tel.: 377 222 001

Liberec
1. máje 25
tel.: 485 131 058

Bratislava
Plynárenská 7/C
tel.: +421 249 212 323

Prešov
Masarykova 22
tel.: +421 517 732 908

