
 
 

Novinky Predajne SQL verzie 3.1.3 
V distribúcií od novembra 2015 

 Výrobné čísla 
- Z Money S3, Money S4 a Money S5 sa u položiek s evidenciou výrobných čísel po novom 

prenášajú  aj ich výrobné čísla (VČ) 
- V Pokladni je možné vyhľadávať/vyberať priamo VČ bez predchádzajúceho označenia/ 

vyberania tovaru (napr. zo zoznamu všetkých VČ), rovnako ako je možné zobrazovať a 
následne vyberať z VČ označeného tovaru. 

- Úpravy vo funkčnosti výrobných čísel sa týkajú iba prepojenia s programami Money S3, 
Money S4 a Money S5, teda novinky popísané v tomto dokumente sa v ostatných prípadoch 
v programe nijako neprejavia. 

 Rozšírenie komunikácie s Money S4 a Money S5 
- Do Predajne SQL sú spolu s položkami s evidenciou výrobných čísel novo prenášané aj ich 

výrobné čísla. Prenášajú sa nielen VČ skladových zásob, ale aj VČ položiek katalógu.  
Pozn.: nie je povolené prenášať na rovnakej skladovej zásobe viac rovnakých VČ, nevyplnené 
(=prázdne) VČ alebo VČ tvorené iba medzerou/medzerami. 

- Z Predajne SQL je pri exporte položiek dokladov prípadne zadaná bonusová zľava súčasťou 
ostatných zliav. 

- Z Predajne SQL sa po novom exportujú aj vklady a výbery a to tie uskutočnené v domácej 
mene. 

- Podľa nastavenia príslušných parametrov je rovnako ako predajky možné automaticky po 
ich vytvorení exportovať aj vklady a výbery. 

- Pri vykonávaní Exportu údajov o uzávierke z Predajne SQL dochádza súčasne aj k exportu 
informácií o vkladoch a výberoch (vykonaných v domácej mene) tejto uzávierky. 

- Uzávierka Z predajok bude označená za vyexportovanú, pokiaľ budú vyexportované 
nielen všetky jej predajky, ale po novom aj všetky jej vklady a výbery (pozn.: ale len tie 
vykonané  v domácej mene). 

- Pre korektnú komunikáciu sú potrebné programy Money S4 a Money S5 vo verzii 1.6.7 
a novšej. 

 Absolútne zľavy 
- Lokálne globálne zľavy je možné zadávať nie len pomocou percent, ale po novom aj ako 

absolútnu hodnotu vyjadrenú v domácej mene. 
- Rovnako ako u percentuálnej  zľavy je možné mať aj absolútne zľavy preddefinované a 

vyberať ich následne zo zoznamu zliav, alebo ich zadávať ručne. 
- Absolútne zľavy sú vždy zadávané v domácej mene a ako hodnota s DPH. 

 Bonusové zľavy 
- Je umožnené aplikovať bonusovou zľavu (BZ) pri dosiahnutí alebo prekročení 

preddefinovanej hranice hodnoty dokladu. 
- Počet hraníc (= úrovní) bonusových zliav môže byť neobmedzený počet. 
- Na jeden doklad môže byť aplikovaná najviac jedna bonusová zľava. 
- BZ môžu byť zadané ako percento, alebo absolútna hodnota. 
- Bonusové absolútne zľavy sú vždy zadávané v domácej mene a ako hodnota s DPH. 
- BZ sa uplatňujú tak na predajky, ako aj na dodacie listy. 
- BZ sa vždy rozpočítava na všetky položky dokladu, tj. príznak Nepodliehať zľave dokladu v 

tomto prípade nehrá rolu. 
- BZ nemôže prekročiť hodnotu dokladu. 



 
 

 Rozšírenie priamych kláves: je umožnené priamej klávese priradiť namiesto tovaru, adresy, 
alebo typu podskupina po novom aj typ koncept a to vrátane názvu zobrazovanému na tlačidle. 
Tlačidla pre koncepty sú od ostatných tlačidiel vzhľadovo odlíšené. 

 
 
 


