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MONEY VERZIA 1.11.10.6309 
Prehľad noviniek vo verzii 1.11.10.6309 zavedených do Money od verzie 1.11.5. 6187 

Dôležité upozornenie:  
Verzia 1.11.10.6309 vyžaduje licenčný manažér verzie 1.1.4.15. 
Verzia Money 1.11.10.6309 je kompatibilná s verziou 3.2.8.29100 Predajne SQL. 
Odporúčame aktualizáciu oboch programov - Money aj Predajňa SQL. 

 

Účtovníctvo 

• Stav účtov (Tlačové zostavy) 

o  Terajší sprievodca bol rozšírený o stranu venujúcu sa inventarizácii. Po vyplnení 
údajov, ako napríklad Predseda inventarizačnej komisie či Výsledok inventarizácie, je 
po novom možné tlačiť plnohodnotné Inventúrne súpisy účtov. Odhaľovanie 
prípadných chýb pri spracovaní účtovných závierok bude teraz komfortnejšie. 

o Po dokončení sprievodcu si možno vybrať z dvoch ponúkaných dizajnov: 

− Inventúrny súpis účtov – bez doplnenia skutočného stavu, 

− Inventúrny súpis účtov – s doplnením skutočného stavu. 

POZNÁMKA: V druhej variante sú v stĺpcoch Prebytok a Manko automaticky doplnené nuly, 
zatiaľ čo v prvom dizajne sú tieto stĺpce prázdne. 

• Aktívne saldo – bola upravená logika spočítania zostatkov v Aktívnom salde. Pokiaľ 
je na karte Nastavenie aktívneho salda v poli Radenie úrovní Číslo účtu s inou prioritou 
než prvá, už sa nepoužije jednoduchý súčet ako doteraz, ale zohľadní sa, či je 
kladný/záporný zostatok na každom zo zlučovaných účtov aktívny alebo pasívny.  

POZOR: Účet DPH bude do zostavy vstupovať iba pokiaľ bude na karte príslušného účtu 
nastavené Sledovať saldo na hodnote Áno. 

• Bankové výpisy (Banka) – bolo sprístupnené tlačidlo nástrojovej lišty Kopírovať na 
karte Bankového výpisu. Je dostupné zo záložky Položky cez tlačidlo Pridať príjmovú 
položku / Pridať výdajovú položku. Na karte je tlačidlo Pridať úhradu, ktorým sa otvorí 
karta Výber hradeného dokladu. 

POZNÁMKA: Tlačidlo Kopírovať na nástrojovej lište je dostupné tiež na karte Pokladničného 
dokladu v záložke Úhrady po stlačení tlačidla Pridať.  

• Položky bankových výpisov – do karty Výberu stĺpcov (otvoríte ju pravým tlačidlom 
myši nad hlavičkou stĺpcov v zozname položiek na doklade) bol pridaný nový stĺpec 
Dátum účtovného prípadu. Stĺpec je dostupný tiež z karty Bankového výpisu 
na záložke Položky.  

• Príkazy k úhrade (Banka) – do tlačových zostáv boli pridané skratky mien do polí 
Čiastky jednotlivých položiek aj Celková čiastka. Pole Celková čiastka sa navyše 
zobrazuje iba v prípade, že sú všetky polia Čiastky jednotlivých položiek v rovnakej  
mene. 

• Vysporiadanie pohľadávok a záväzkov (Pohľadávky a záväzky) – na kartu 
Vysporiadanie prehradených pohľadávok/záväzkov bolo pridané nové pole 
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Vysporiadanie vytvoriť k dátumu. Využitie má predovšetkým na prelome roka, kedy už 
nebude nutné kvôli tejto operácii prepínať pracovný dátum. 

Adresár 

• Firmy  

o Nad zoznam bola pridaná nová funkcia Vytvoriť aktivity. Po stlačení tlačidla sa 
zobrazí sprievodca Hromadným pridaním aktivít. Tu je možné vybrať pripravenú 
šablónu, ktorá sa priradí firmám, ktoré sú v zozname označené alebo vyfiltrované. 

o Pokiaľ má firma nastavenú Správu na karte Firmy v záložke Všeobecné, Money  
zobrazí túto správu aj pri pridaní nového dokladu z detailu Doklady.  

POZNÁMKA: Okrem Správy sa teraz pri tvorbe dokladu z detailu zobrazuje aj Zoznam 
neuhradených pohľadávok. 

Fakturácia 

• Zálohové faktúry prijaté – na kartu Zálohové faktúry prijaté bola pridaná voľba 
Vybavené, pričom zaškrtnutie určuje, či sa má doklad ponúkať pri Preberaní dokladov. 
V zozname je tiež k dispozícii nový stĺpec Vybavené, s ktorého pomocou možno rýchlo 
zistiť, ktoré záznamy sú celkom vybavené. S novou premennou Vybavené je možné 
takéto záznamy aj filtrovať. Súčasne bola voľba Vybavené pridaná aj do hromadnej 
operácie Všeobecná zmena (tá je dostupná v miestnej ponuke otvorenej nad zoznamom 
položiek dokladu pravým tlačidlom myši).  

• Faktúry vystavené – s ohľadom na lepšiu zrozumiteľnosť došlo k preskupeniu 
niektorých polí zo záložky Rozúčtovanie na karte Nastavenie skupiny. V novej záložke 
Úhrady teraz nájdete polia vzťahujúce sa k Vytváraniu dokladov po uložení faktúry a 
Skupiny vytváraných dokladov po uložení faktúry pre funkciu Platby. 

• Zálohové faktúry vystavené/prijaté 

o V reakcii na zníženie administratívy je v Money teraz dostupná funkčnosť pre 
automatické vyúčtovanie záloh. Po importe objednávky prijatej je možné 
automatizovať celý ďalší proces jej ďalšieho spracovania. 

o Aby sa objednávky prijaté priamo prevzali do faktúry vystavenej, je potrebné na karte 
Automatickej akcie (modul Administrácia) vybrať akciu S5FakturaZDokladuAutomat 
(Iná akcia / modul Objednávky). Pomocou tlačidla Konfigurácia je možné definovať 
skupinu a typ preberania. Na záložke Udalosti zvolíte napríklad spracovanie Po 
pridaní záznamu. Pre objednávky prijaté, ktoré sa budú preberať priamo do zálohovej 
faktúry vystavenej platí rovnaké nastavenie len s rozdielom, že sa použije akcia 
S5ZalohaZDokladuAutomat.  

o Pre bezproblémové automatizované spracovanie je dôležité venovať pozornosť 
správnemu nastaveniu celej záložky Rozúčtovanie na karte Nastavenie skupiny 
zálohových faktúr vystavených (modul Fakturácia / Zálohové faktúry vystavené). Aby 
sa po spustení funkcie Párovať úhrady na zozname Bankových výpisov (modul 
Účtovníctvo / Bankové výpisy) automaticky generovali daňové doklady k platbe po 
úhrade je potrebné v Nastavení bankového výpisu zapnúť voľbu Automaticky vytvárať 
daňové doklady k zálohám. Po dokončení párovania sa otvorí karta Nastavenie 
daňového dokladu k platbe. Pokiaľ je na karte Nastavenie skupiny zálohových faktúr 
vystavených vyplnená časť Rozúčtovanie daňového dokladu k platbe, potom je 
možné nechať zaškrtnutú voľbu Prevziať rozúčtovanie zo skupiny zálohových faktúr 
na karte Nastavenie daňového dokladu k platbe. 
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o Pre automatické vytváranie faktúr vystavených s odpočtom zálohy po úhrade 
zálohovej faktúry vystavenej, ktorá bola prevzatá z objednávky prijatej je pripravená 
nová akcia S5FakturaZDokladuVcetneOdpoctuAutomat (Iná akcia / modul 
Objednávky). V časti Aplikovať iba na objekty je potrebné definovať filter na stĺpec 
Stav úhrady zálohy – všetko uhradené = Áno. 

o Pomocou aplikácie CSW Automatic môžete celý proces ešte viac zautomatizovať. Je 
možné využiť obľúbený modul Spustenie automatických akcií. Ten zabezpečuje 
pravidelné spúšťanie akcií zadaných v Money tak, aby bežali na pozadí programu. 

o  S nastavením automatického vyúčtovania záloh Vám radi pomôžu naši konzultanti.  

POZNÁMKA: Pokiaľ vystavujete zálohovú faktúru vystavenú vo viacerých sadzbách DPH a 
tie sa pri spustení funkcie Párovanie úhrad rozpadnú podľa sadzieb DPH na viac položiek, 
nechajte na karte Nastavenie daňového dokladu k platbe zaškrtnutú voľbu Úhrady záloh 
zlučovať a vygeneruje sa iba jeden daňový doklad k platbe k jednej zálohovej faktúre 
vystavenej. 

Sklady 

• Katalóg 

o Prostredníctvom miestnej ponuky(pravé tlačidlo myši) je možné v katalógu uskutočniť 
celý rad hromadných operácií. Doplnili sme ju o Hromadné operácie so zložením, 
ktorá slúži k pridaniu, zrušeniu, zámene alebo oprave zložených kariet (sady, 
komplety, výrobky). Ak potrebujete zmeniť zloženie výrobku, lebo daný komponent sa 
prestal vyrábať, bude to odteraz omnoho jednoduchšie. 

o Na karte Hromadné operácie, (Hromadné operácie / Zmena výrobcu), je možné po 
novom do poľa Výrobca zadať text priamym vložením bez nutnosti výberu zo 
zoznamu Firiem.  

o  Tiež došlo k zjednoteniu volieb Hromadných operácii. Pôvodné tlačidlá Nastavenie 
parametrov a Odobrať parameter boli nahradené jedným tlačidlom Hromadné 
operácie s parametrami, ktoré po „rozbalení“ ponúkajú voľbu Pridanie, Zrušenie a 
Oprava. Zmena prostredníctvom Hromadnej operácie sa bude týkať označených 
položiek katalógu, alebo položky pod kurzorom, ak nie je žiadna karta označená: 

− Na položku katalógu sa Pridá nový parameter za predpokladu, že tento parameter 
na tejto položke doteraz nie je. 

− Pokiaľ je na parametri nastavené Povoliť viac hodnôt parametra pri jednej položke 
katalógu, tak sa v prípade rôznych parametrov pridajú nové parametre a pôvodné 
sa nezmenia.  

− Pri Zrušení bude parameter odobraný z označených položiek katalógu 
(samozrejme iba v prípade, že ho obsahujú). Ak je na karte hromadné operácie 
vybraný iba parameter bez hodnoty, potom sa z položiek katalógu odstránia všetky 
rovnaké parametre bez ohľadu na hodnotu. 

− Pri Opravách je možné vybrať konkrétny parameter s konkrétnou hodnotou, ktorá 
sa má opraviť. 

o Podzáložka Závady bola na karte Položky katalógu premiestnená do záložky 
Doplňujúce údaje. 

 

• Prepočet obstarávacích cien (Skladové operácie) – ak sú v Sprievodcovi prepočtom 
obstarávacích cien zaškrtnuté polia Zmeniť nastavenie výdaja do mínusu a Odomknúť 
uzamknuté doklady, tak sa po novom vráti pôvodné nastavenie aj bez potvrdenia 
informačného okna s hlásením o úspešnom dokončení prepočtu obstarávacích cien (po 
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skončení prepočtu zostanú doklady uzamknuté a na dotknutých kartách Zásob bude aj 
naďalej nastavené pole Výdaj do mínusu na hodnote Nepovoliť). 

• Príjemky a výdajky (Skladové doklady) – v prípade individuálne nastaveného aktívneho 
preberania do príjemiek je na karte Príjemky prístupné tlačidlo Pridať dokladom.  

• Predajky vystavené (Skladové doklady)  

o Rozsah poľa Kód transakcie v hlavičke dokladu bol rozšírený na 40 znakov. 

o Na karte Nastavenie skupiny predajok vystavených na záložke Všeobecné je  
dostupné pole Predvolený typ platidla s voľbami Hotovosť a Nepeňažné platidlo. 
Pokiaľ bude na tejto skupine zvolená možnosť Hotovosť, tak sa automaticky čiastka z 
predajky prepíše do funkcie Platby do poľa V hotovosti. Naopak, pokiaľ je vybraná 
možnosť Nepeňažné platidlo, tak sa vo funkcii Platby inicializuje prvé nepeňažné 
platidlo v poradí. Pokiaľ sa nejedná o kombináciu platidiel, tak nie je nutné do funkcie 
Platby vôbec vstupovať. 

Objednávky 

• Objednávky prijaté  

o Na zozname je možné z karty Výberu stĺpcov zobraziť stĺpec Stav úhrady záloh. 
Obsiahnuté farebné ikony podávajú rýchlu informáciu o uhradených zálohách. 
K stĺpcu bola doplnená aj príslušná filtračná premenná Stav úhrady záloh – všetko 
uhradené medzi jednoduché a pokročilé filtre. Ďalej bola ponuka filtračných 
premenných rozšírená o celú sekciu Histórie akcií s dokladom. Filtrovať je tak možné 
podľa troch ďalších premenných: Typ akcie, Identifikátor a Dátum vykonania. Nové 
filtre v spojení s modulom CSW Automatic umožnia zachytiť akciu, ktorá na doklade 
už skôr ne/prebehla (napr. odoslanie emailu zákazníkovi), a tým tak zrýchliť 
a zautomatizovať firemné procesy. 

o Významným vylepšením je, že v Nastavení skupiny možno zadať Scenáre 
procesov, určujúce postupnosť jednotlivých fáz vybavovania objednávky. Na doklade 
sa scenár nedá vymeniť za iný a všetky doklady vytvorené v tejto skupine teda budú 
generované podľa jednotného scenára. Keďže je scenár definovaný jednotlivými 
Stavmi a Prechodmi medzi nimi, je po novom neoddeliteľnou súčasťou karty Výberu 
stĺpcov zároveň stĺpec Stav. Pre každý stav sa určia všetky varianty ďalších 
uskutočniteľných krokov (možnosti prechodu do nasledujúceho stavu) a okruh 
pracovníkov, ktorí ich môžu vykonať. 
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POZNÁMKA: Zoznam Scenáre procesov nájdete v menu Workflow. Dodávame ho naplnený 
s veľmi jednoduchým vzorovým scenárom pre Objednávky prijaté. Môžete si vytvoriť jeho 
kópiu a tú potom doplniť alebo rozšíriť, alebo si môžete vytvoriť vlastné scenáre. 

o  Prostredníctvom miestnej ponuky nájdete tiež novú funkciu Hromadná zmena 
stavu. Túto novinku využijete nielen v Objednávkach prijatých, ale aj nad zoznamami  
Reklamačných a Servisných dokladov. Stav sa zmení iba pri dokladoch, ktoré 
majú rovnaký scenár procesov s možnosťou prejsť do rovnakého cieľového stavu. 
Zmenu je možné zrealizovať buď pre všetky označené položky, alebo položky pod 
kurzorom, ak nie je žiadna karta označená. 

POZOR: Hromadnú zmenu stavu nie je možné použiť pre návrat späť do predchádzajúceho 
stavu. 

• Položky objednávok vystavených/prijatých – v jednoduchých a pokročilých filtroch je 
možné filtrovať podľa Katalógu. Pole Katalóg sa nastavuje na karte Položky katalógu 
na záložke Všeobecné a slúži k jednoduchšiemu vyhľadávaniu položiek podľa kódu. 

Zákazky 

• Zákazky – v záložke Výnosy a náklady na karte Zákazky je po novom zaškrtávacie pole 
Vrátane podriadených zákaziek. Je tak možné súhrnne zobrazovať údaje 
o plánovaných/skutočných/zostatkových výnosoch/nákladoch/zisku nadriadenej zákazky 
spolu s hodnotami z podriadených zákaziek. K pohodlnému sledovaniu údajov 
o čiastkových cieľoch a o zákazkách celkovo  pomôže nielen nový stĺpec Vrátane 
podriadených zákaziek (dostupný z karty Výber stĺpcov) na zozname, ale aj nasledujúce 
detaily automaticky reagujúce na voľbu na karte: 

− Aktivity, 

− Prehlaď dokladov, 

− Súčty dokladov, 

− Doklady, 

− Rozpad zákazky, 

− Stav skladu zákazky, 

− Skladové pohyby, 

− Cestovné príkazy, 

− Jazdy. 

Služby 

• Reklamácie prijaté a Servisné doklady 

o Pri generovaní závad na karte Reklamácie prijatej alebo Servisného dokladu sa  
inicializujú hodnoty podľa nastavení na karte Závady (Sklady / Katalóg / Položka 
katalógu / Závady): 

− Pole Cenník sa nastaví podľa poľa Vlastný cenník, 

− Pole Sklad sa nastaví podľa poľa Vlastný sklad, 

− Pole Vratka sa nastaví podľa poľa Vratka, 

− Pole Počet MJ sa nastaví podľa pomeru (zohľadní sa nastavenie v poliach Počet 
prvkov, Na počet celku, Ignorovať pomer). 

POZOR: Pokiaľ bude následne vykonaná editácia poľa Počet MJ reklamovanej alebo 
servisovanej položky v doklade, bude nutné opraviť ručne aj pole Počet MJ v položke Závady 
na záložke Závady. 
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• Servisné doklady  

o Na kartu Servisného dokladu pribudlo nové pole Spôsob dopravy. Hodnota z tohoto 
poľa sa dá prevziať do ďalších dokladov. Samozrejmosťou je aj pridaný nový stĺpec 
Spôsob dopravy dostupný z karty Výberu stĺpcov (pravé tlačidlo myši nad hlavičkou 
stĺpcov v zozname) a rozšírenie filtrov o danú položku. 

o Pokiaľ sa dodatočne edituje pole Spôsob platby na Servisnom doklade s položkami 
tzv. delegovanej evidencie (uvedené v záložkách Závady a Spotrebované položky) 
tak sa táto zmena prepíše aj do preberaného dokladu. 

Majetok 

• Vlastný majetok – do jednoduchého a pokročilého filtra v zozname bola pridaná 
premenná Zmazané. Pri veľkom množstve majetku je tak možné jednoducho vytlačiť 
zoznam všetkých zmazaných kariet. 

• Vlastný majetok – v Nastavení zoznamu majetku je nová záložka Kontroly, kde sa dá 
konfigurovať kontrola prázdnych a duplicitných údajov. Tak ako v iných zoznamoch je 
možné Nekontrolovať/Upozorniť/Nepovoliť, a to pri absencii alebo duplicite údajov 
Výrobné číslo, Stredisko, Zákazka a Činnosť. 

 

Kniha jázd 

• Cestovné príkazy – karta Stravné ku dňu (dostupná z karty Cestovného príkazu v 
záložke Vyúčtovanie / Stravné) bola rozšírená o časť Krátenie zahraničného 
stravného. Vďaka rozšíreniu je možné posudzovať zvlášť nárok na tuzemské a na 
zahraničné stravné. Rovnakým spôsobom bola rozšírená aj funkcia Hromadná zmena. 
V súvislosti s touto úpravou boli prispôsobené nielen stĺpce v zozname Stravné, ale aj 
stĺpce v tlačovej zostave Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty. 

Predajné miesta 

• Predajné miesta centrály PSQL (Centrála PSQL) – predajky vystavené importované z 
PSQL teraz preberajú všetky dostupné údaje aj do záložky eKasa. 

POZOR: Verzia Money 1.11.10.6309 je kompatibilná s verziou 3.2.8.29100 Predajne SQL. 
Odporúčame aktualizáciu oboch programov. 
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Zoznamy 

• Scenáre procesov (Workflow) – pre ľahšie zostavenie objednávkového procesu bol 
doplnený zoznam Scenáre procesov. Okrem troch vzorových scenárov pre Reklamáciu 
vystavenú, Reklamáciu prijatú a Servisný doklad  po novom obsahuje tiež scenár pre 
Objednávku prijatú. Tieto scenáre nie je možné editovať ani zmazať, ale je možné 
vytvoriť ich kópie, ktoré sa dajú ľubovoľne upraviť. 

• Konfigurácia homebankingu (Bankový) – na všetky karty Konfigurácií do záložky 
Import výpisu bola doplnená nová roletová ponuka Výpis ktorý už existuje, ktorá 
umožní nastaviť taký režim, aby program mohol strážiť situácie, kedy sa používateľ 
znovu snaží načítať výpis, ktorý existuje. Pokiaľ je z ponuky vybraná hodnota Pridať, 
zobrazí sa  okno, kde je možnosť vybrať si, či sa výpis uloží s rovnakým číslom výpisu, 
alebo nie. V prípade voľby Vypísať chybu nebude síce výpis načítaný, ale zobrazí sa 
chybové hlásenie s informáciou, že ide o duplicitu. Posledná možnosť Žiadne akcie 
znamená, že výpis nebude naimportovaný vôbec a ani nebude zobrazené žiadne 
hlásenie. Túto poslednú možnosť možno využiť predovšetkým pri opakovanom importe 
jedného denného súboru pomocou modulu CSW Automatic, do ktorého banka v priebehu 
dňa výpisy pridáva. 

 

• Konfigurácia výpisu platieb (Bankový) – bola doplnená nová konfigurácia pre import 
výpisu platieb platobnou kartou Všeobecnej úverovej banky. Modul podporuje 
formát XML. Ako údaj vo výpise pre nastavenie párovania platieb je možné zvoliť 
Referenčné číslo, Autorizačný kód alebo Variabilný symbol.  

• Parametre katalógu (Skladové) – do Výberu stĺpcov (pravé tlačidlo myši nad hlavičkou 
stĺpcov)v zozname bol pridaný nový stĺpec Povoliť viac hodnôt parametra. Tento 
stĺpec je možné zobraziť aj na otvorenej karte Kategórie položiek katalógu v záložke 
Parametre. 

 

Administrácia 

• Používateľské stĺpce – s ohľadom na obmedzenie prípadov, kedy používateľ omylom 
zmazal používateľský stĺpec, bola pridaná nová kontrola: 
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o Pokiaľ používateľ maže existujúci používateľský stĺpec, Money skontroluje, či nebol  
použitý vo filtroch. Pokiaľ bol použitý, stĺpec nepôjde zmazať a zobrazí sa 
upozornenie so zoznamom filtrov obsahujúcich príslušný používateľský stĺpec. 

o Pokiaľ používateľ pridá nový používateľský stĺpec, alebo maže existujúci, Money pred 
vlastným vytvorením alebo zmazaním zobrazí upozornenie so zoznamom 
prihlásených používateľov, ktorých prácu by zmazanie používateľského stĺpca mohlo 
ovplyvniť. 

• Riadenie systému – karta Riadenie systému dostala nový kabát. Je usporiadaná do 
záložiek Všeobecné, Databáza a Pripravené zoznamy. V záložke Všeobecné je možné 
zobraziť zoznam aktuálne prihlásených používateľov s možnosťou exportu do Excelu. 

• Automatické akcie  

o Pre lepšiu orientáciu v nastavených udalostiach bol do zoznamu akcií pridaný nový 
stĺpec Iná akcia (dá sa zobraziť na karte Výberu stĺpcov). 

o  Bola rozšírená funkčnosť akcie S5MailAutomat (Iná akcia / modul Ekonomické 
jadro) o možnosť odosielať e-maily servisnému alebo reklamačnému technikovi. 
Tlačidlom Konfigurácia sa otvorí karta Nastavenie automatického odosielania pošty. 
V poli Variant e-mailového spojenia firmy možno vybrať novú voľbu Použiť e-
mailové spojenie (východzie) reklamačného/servisného technika. Pošta sa 
potom odosiela na e-mailovú adresu uvedenú na karte reklamačného alebo 
servisného dokladu priamo v záložke Všeobecné v poli Reklamačný/Servisný technik. 

POZNÁMKA: Pokiaľ v poli Reklamačného/Servisného technika nie je doplnené žiadne 
spojenie na konkrétnu osobu alebo firmu, je prístupná roletová ponuka s možnosťami Firma, 
Osoba, Pracovník. Na základe výberu sa dosadzuje východzie spojenie pre firmu/osobu 
z karty Firmy. Ak takéto východzie spojenie nie je nastavené, použije sa e-mailové spojenie 
s najvyššou prioritou (najnižšie číslo Poradia). 

o Do záložky Udalosti na karte Automatické akcie bolo doplnené nové zaškrtávacie 
pole Po zmene stavu dokladu. Voľba umožňuje spustiť automatické akcie, ktoré 
majú prebehnúť po Zmene stavu dokladu. 

POZOR: Nie je kompatibilné pre situácie, kedy dôjde k zmene na požadovaný stav pomocou 
automatickej akcie (Iná akcia / modul Workflow / Automat 
NastaveniePozadovanehoStavuDokladuAutomat). 

 

Ostatné 

• Položky dokladov – do miestnej ponuky otvorenej pravým tlačidlom myši nad 
zoznamom položiek bola pridaná ďalšia funkcia Export zostáv zoznamu do Excelu. 
Čiastočne nahrádza obšírny export niektorých tlačových zostáv cez Náhľad. Dôležitým 
predpokladom je, aby tlačová zostava bola určená k tlači zoznamu (nastavuje sa na karte 
Zostavy). Výstup je vykonávaný do formátu XLSX, a navyše si pamätá posledné 
nastavenie, ktoré bolo prevedené na karte Nastavenie exportu do Excelu. 

• QR kód – bolo upravené plnenie dátumu splatnosti pre kódy QR Platba + F a QR 
Platba tak, aby bolo možné zaplatiť čiastku okamžite po načítaní kódu. Kód QR faktúra 
ako jediný zostáva bez zmeny, teda po načítaní platby do elektronického bankovníctva 
sa načíta dátum splatnosti podľa faktúry. 

POZNÁMKA: Program volí typ kódu podľa charakteru dokladu. Podrobný popis nájdete 
v nápovede k programu v časti Ovládanie programu / Doklad / QR kód. 
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• Zádržné (3D modul) – pri generovaní zádržného sa rešpektuje nastavenie poľa Typ 
ceny na skupinách pohľadávkových a záväzkových dokladov. 

Nové voliteľné moduly 

Odteraz si môžete svoje Money rozšíriť o nasledujúce moduly: 

Online platby 

V Money je dostupný nový 3D modul Online platby. Tento modul zabezpečuje 
automatické sťahovanie, párovaní a následné zaúčtovanie platieb. Spolupracuje 
s platobnou bránou GoPay a ComGate, ktoré umožňujú platby kartami Visa, MasterCard 
a Diners Club. Platby sa môžu automaticky párovať na faktúry vystavené/prijaté, 
zálohové faktúry vystavené/prijaté a pohľadávkové/záväzkové doklady. Modul možno 
používať podobne ako klasický homebanking. Záznamy o platbách sa dajú sťahovať 
manuálne, príjemnejšie ale bude využívať aplikáciu CSW Automatic, ktorá sprostredkuje 
sťahovanie platieb bez zásahu používateľa. Popis funkčnosti GoPay uvádzame na 
našich webových stránkach v časti Dokumentácia. 

 

E-shop konektor Plus  

Nový 3D modul prináša do Money balík rôznych rozšírení pre elektronické obchody. 
Pre jednoduchšie použitie bol pre modul naplnený zoznam E-shop (dostupný z modulu 
Zoznamy), ktorý je tvorený týmito zoznamami: 

− Jazyky jazykových mutácií, 

− Definície príznakov položky katalógu, 

− Stavy produktov, 

− Zobrazované dostupnosti produktov. 

POZNÁMKA: Na zozname Definície príznakov položky katalógu je možné príznak nastaviť 
ako množinu, textovú, číselnú či logickú hodnotu. 

o Jedná sa o naplnené zoznamy, ktoré si môžete doplňovať tak, aby vyhovovali vašim 
individuálnym potrebám. Záznamy v týchto zoznamoch sa následne zobrazia na 
karte Položka katalógu (dostupné z modulu Sklady / Katalóg) v novej záložke Eshop. 
Táto záložka obsahuje nasledujúce podzáložky: 

− Príznaky – tu sa preberajú údaje zo zoznamu Definícia príznakov položky katalógu 
(akcia, novinka, výpredaj,...), 

− Názvy – môžete vyplniť údaje v rôznych jazykoch podľa nastavenia zo zoznamu 
Jazyky jazykových mutácií, 

− Popisy – rovnaké možnosti ako pri podzáložke Názvy, 

− Obrázky, 

− Dokumenty, 

− Parametre 

− Kategórie – slúžia k lepšej orientácii a rýchlejšiemu vyhľadaniu požadovaného 
tovaru, jedna položka môže byť priradená do viacerých kategórií na eshope 

− Rozmery  

− Súvisiace – jedná sa o obdobu záložky Alternatívy a Príslušenstvo na karte 
Položky katalógu, 

− Doplnkové – darčeky, doplnkové služby, cross-sell 

− Doprava, 

https://clientportal.money.sk/Download/Default.aspx
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− Porovnávače – Google, Heureka, Zboží, Najnákup, Pricemania 

− Dostupnosť– preberajú sa tu údaje zo zoznamu Stavy produktov a Dostupnosť 
produktov. 

o Rozšírené o záložku Eshop boli tiež karty Spôsob platby a Spôsob dopravy 
(dostupné z modulu Zoznamy / Ostatné). Na tejto záložke je možné doplniť názvy 
v odlišných jazykových mutáciách. 

 


