
 

MONEY VERZIA 1.7.4.4455 
Prehľad noviniek vo verzii 1.7.4.4455 zavedených do Money od verzie 1.7.2.4375 

 

Vážení zákazníci, 

radi by sme Vás v nasledovnom prehľade previedli novinkami, ktoré sú do novej verzie 1.7.4.4455 

zapracované. 

 

 

1.1. Účtovníctvo 

• Položky bankových výpisov – karty položiek bankových výpisov je možné editovať priamo zo 

zoznamu Banka/ Položky bankových výpisov. Pri otvorení položky sa na pozadí súčasne 

zobrazí aj príslušný Bankový výpis a spolu s uložením položky sa uskutočnené zmeny 

automaticky premietnu i do výpisu. 

• Pohľadávkové doklady – pre účely korektného vykazovania dokladov do Kontrolného výkazu 

bolo na pohľadávkový doklad vystavený podľa splátkového kalendára pridané pole Evidenčné 

číslo pre KV, kde sa zadá číslo faktúry pre KV . Pole sa zobrazuje iba na dokladoch 

s doplnenou slovenskou Registráciou k DPH a do kontrolného výkazu sa preberá miesto čísla 

dokladu. Pokiaľ nie je toto pole vyplnené, doplní sa číslo dokladu do KV tak ako doteraz. 

• DPH – do zoznamu uzávierok Kontrolný výkaz a uzávierky DPH, Priznania a uzávierky DPH 

a Priznania a uzávierky DPH MOSS pribudlo tlačidlo Aktuálne obdobie. Konkrétny rozsah 

aktuálneho obdobia sa riadi podľa dátumu poslednej uzávierky. Pre uľahčenie orientácie boli 

do zoznamov doplnené filtre.  

• Priznanie a uzávierky DPH MOSS – od 1.1.2016 pre uzávierky MOSS platí nová XSD schéma. 

Všetky dáta, ktoré sú v novej XSD schéme povinné, Money evidovalo už predtým – uzávierky 

vygenerované podľa starej schémy sú korektné. 

 

1.2. Adresár 

• Firmy – v detailoch zoznamu firiem Zoznam cenníkov a Zoznam cenových hladín je možné 

vizuálne zoradiť zobrazené položky bez toho, aby bol zmenený stĺpec Poradie. 

• Aktivity  

o Pri vyúčtovaní aktivít pomocou funkcie Prevziať do je možné ponechať rozpracovanú 

faktúru či dodací list bez uloženia a v Money medzitým vykonávať inú prácu. 

o  Pokiaľ sú v zozname Aktivít využívané Skupiny, pri pridaní Aktivity zo zoznamu Firiem 

alebo zo Zoznamu zákaziek (z detailu Aktivity alebo v záložke Aktivity na karte) Vás Money 

vyzve na výber skupiny, do ktorej sa má nový záznam pridať. Vytvorená Aktivita si 

v takom prípade prevezme nastavenie z vybranej skupiny aktivít. 

• Typy aktivít (Zákazky plus, CRM plus) – na karte Typu aktivity v menu Zoznamy/ Adresné je 

nové pole, ktoré umožní nastaviť čas zahájenia. Do novo vytvorenej aktivity sa dá z typu 

voliteľne vložiť pevný čas (napr. 8:45), alebo prevziať aktuálny čas (pracovný čas počítača).  



 

 

1.3. CRM 

• Firmy – v záložke CRM bola upravená práca s činnosťami (NACE kódy) tak, aby ich bolo 

možné vyberať z číselníka. 

• Generovanie aktivít do MS Outlook – ak ja na karte Firmy zadaná Aktivita s nastaveným 

Typom aktivity, kde v záložke CRM je zvolená funkcia Generovať úlohu, do MS Outlook sa 

preberie zadaný dátum zahájenia / ukončenia aktivity. 

 

1.4. Fakturácia   

• Položky faktúr vystavených/ prijatých – do Výberu stĺpcov bol v oboch zoznamoch pre 

potreby reportu do XLS pridaný stĺpec IČ z dokladu, v ktorom sa zobrazuje IČ uvedené 

v hlavičke dokladu. Údaj sa môže líšiť od údaja v stĺpci IČ , ktorý obsahuje údaj uvedený na 

položke dokladu a používa sa pre potreby párovania salda. 

 

1.5. Sklady 

• Katalóg 

o  Zloženie – v tomto detaile pribudli nové stĺpce Vlastný sklad a Vlastný cenník, 

v ktorých sa zobrazujú údaje zo záložky Zloženie na karte Položky katalógu. 

o  Filter – pre jednoduchšie hľadanie zásob s konkrétnym (napr. nulovým) množstvom, 

bola do filtra pridaná premenná Množstvo zásob. 

o  Výskyt v zložení – zoznam ponúka nový detail, v ktorom sa dá zistiť, ktoré zložené 

karty obsahujú kartu pod kurzorom tzv. reverzný kusovník. Táto funkcia uľahčí napr. 

nahradenie komponenty novým modelom. 

 

1.6. Objednávky 

• Položky ponúk vystavených/ prijatých – v menu Objednávky sú dva nové zoznamy. Ide 

o prehľadové zostavy, ktoré sa nedajú editovať a slúžia iba na prezeranie. Majú rovnakú 

funkčnosť ako napr. Položky objednávok prijatých.  

 

1.7. Kniha jázd 

• Cestovný príkaz – na karte Cestovného príkazu je v záložke Vyúčtovanie/ Stravné nová 

funkcia Hromadná zmena, pomocou ktorej je možné pre označené dni hromadne nastaviť 

percentuálnu hodnotu krátenia stravného aj zníženie krátenia. 

• Vozidlá – v Nastavení zoznamu je možné zadať kontrolu vyplnenia polí Štandardná cena 

PHM a Priemerná spotreba podľa TP. 

 



 

1.8. Zoznamy 

• Konfigurácia účtov pohybov zásob (skladové zoznamy) – do zoznamu boli doplnené stĺpce 

MD a Dal, ktoré zobrazujú účty z hlavnej položky predkontácie. Novinka umožní okamžitý 

prehľad o tom, na aký účet sa operácia zaúčtuje. 

 

1.9. Administrácia 

• Automatické akcie – na karte Automatické akcie sa v záložke Používatelia zobrazuje a triedi 

zoznam používateľov podľa mena a priezviska používateľov. 

 

1.10. Business Intelligence  

• Dátové zdroje 

o  Záložka Parametre – v nastavení parametrov dátového zdroja došlo k nasledovným 

úpravám: 

- Je možné zadať popis parametra , ktorý bude parameter charakterizovať pri 

zobrazení analýzy v dialógu Nastavenie hodnôt parametrov. Ak chýba popis 

parametra, zobrazí sa v dialógu jeho názov. 

- U parametrov typu Dátum je možné nastaviť hodnotu „nezadané“. 

o  Na poslednej strane sprievodcu bolo rozšírené pole pre Informatívny popis 

dátového zdroja na neobmedzenú dĺžku.  

o  Skladové pohyby – konfigurácia prednastaveného dátového zdroja bola rozšírená 

tak, že do analýz nad ním vytvorených sa zahŕňajú aj doklady Výrobka  

• Analýzy – v dialógu Nastavenie hodnôt parametrov sa pri zobrazení analýzy u parametrov 

typu Dátum eviduje len deň, nie presný čas ako doteraz. Dátum sa používa i pri spustení 

dotazu. Táto úprava funkcionality umožňuje vybrať hodnoty pre konkrétny deň. 

 

1.11. Ostatné 

• Položky dokladov s evidenciou výrobných čísel – na kartu položky dokladu Faktúra prijatá, 

Dodací list prijatý, Objednávky prijatá, Objednávky vystavená a Príjemka je možné tlačidlom 

Pridať hromadne vložiť ľubovoľné množstvo kusov označených vlastným výrobným číslom. 

Tlačidlom sa otvorí karta Hromadné pridanie výrobných čísel, kde je možné zadať prefix, 

množstvo položiek a pre generovanie čísel použiť tiež číselný rad. 

• Doklady – pri tvorbe položiek dokladov s evidenciou výrobných čísel alebo exspirácií sa na 

karte Detail obchodnej položky dopĺňa vedľajšia jednotka podľa nastavenia obchodného 

partnera na Položke katalógu v záložke Odberatelia/ Dodávatelia. Táto novinka uľahčí 

naskladňovanie zásob s podrobnou evidenciou v prípade, kedy dodávateľ/ odberateľ používa 

pre evidenciu iné jednotky než je hlavná jednotka. Pokiaľ sa pri tvorbe prvého detailu na 

položke dokladu ručne zvolí iná vedľajšia jednotka, Money pri pridaní ďalšieho detailu (na 

aktuálnej položke dokladu) výber rešpektuje a automaticky nastaví túto vedľajšiu jednotku. 

 


