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MONEY VERZIA 1.5.4.3409  
Prehľad noviniek vo verzii 1.5.4.3409 , zapracovaných do Money S4/S5  od verzie 1.5.3.3379 

 

Upozornenie na ukončenie podpory: 

Systémy Money S4 a Money S5 budú od verzie 1.5.5. (plánované uvoľnenie v júni 2014) využívať 

najnovšiu verziu vývojového prostredia Microsoft .NET 4.5. Inštalácia tejto verzie .NET prebehne 

automaticky po nainštalovaní verzie Money 1.5.5. a vyššej. S touto zmenou súvisí aj ukončenie podpory 

starších produktov spoločnosti Microsoft, na ktorých naďalej nebude možné Money spustiť: 

 Operačný systém Windows XP 

 Opreačný systém Windows Server 2003 (R2) 

 Databázový server Microsoft SQL server 2005 

 

Ak prevádzkujete Money na niektorom zo starších operačných systémov alebo využívate Microsoft 

SQL server 2005, pred inštaláciou Money vezie 1.5.5. a vyššej je nutný upgrade uvedených produktov 

Microsoft na novšiu verziu.  

 

1.1  Účtovníctvo 

 Zaúčtovanie – bol upravený algoritmus zaokrúhľovania zaúčtovania cudzomenných faktúr, aby  

v špecifických prípadoch nedochádzalo k centovým rozdielom medzi sumou faktúry a sumou 

zaúčtovania. 

 Rozúčtovanie – boli upravené možnosti rozúčtovania tak, aby nebolo možné rozúčtovať doklad, 

ktorý spadá do obdobia uzatvoreného účtovnou uzávierkou.  

 Účtovný denník – vo výbere stĺpcov je možné zobraziť nové stĺpce Názov strediska, Názov 

zákazky a Názov činnosti. 

 Tlačové zostavy / Účtovné výkazy - zostavy Súvaha  a Výsledovka sú teraz k dispozícii 

v anglickom a nemeckom jazyku. 

 Banka – v súvislosti s prechodom na SEPA platby bolo v tlačových zostavách Bankový výpis, 

Zoznam bankových účtov,  Príkaz na úhradu, Príkaz na inkaso a Stav bankových účtov nahradené  

číslo účtu a kód banky za IBAN a SWIFT. 

 Poznámky k účtovnej závierke – bol zapracovaný export Poznámok k účtovnej závierke do PDF 

a FDF súborov, ktorých vzor bol zverejnený koncom marca.  

 Konfigurácia homebankingu ABO – v záložke Export príkazov bolo doplnené pole Maximálna 

dĺžka AV poľa s prednastavenou hodnotou 0, ktorá zabezpečuje súčasnú funkcionalitu, kedy je 

pole AV (doplnkový text) štandardne exportované v maximálnej dĺžke 4x35 znakov. Ak si 

používateľ hodnotu zmení, bude pole AV exportované v zvolenej dĺžke. 

 

1.2  Fakturácia 

 Formuláre faktúr – z dôvodu väčšej prehľadnosti bolo upravené zobrazovanie IBANu na všetkých 

dizajnoch formulárov Faktúra vystavená, Faktúra vystavená so zaúčtovaním a Zálohová faktúra 

vystavená. IBAN sa teraz zobrazuje vždy po štvoriciach číslic oddelených medzerou. 
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 Zálohové faktúry vystavené – bolo upravené preberanie Objednávky prijatej do Zálohovej 

faktúry vystavenej. Ak je na skupine faktúr zadané Hradiť na, bankový účet sa nastaví podľa 

skupiny a v prípade, ak na skupine nie je nastavené Hradiť na, nastaví sa predvolený bankový 

účet. 

 

1.3 Sklady 

 Katalóg   

o  kopírovanie položky katalógu – ak nebola na novej karte ručne vyplnená Skratka (12) 

a Skratka (20) po uložení novej karty sa tieto hodnoty doplnia podľa nastavenia na 

skupine. 

o  na Zloženie pribudol nový prepínač Ignorovať pomer, ktorý umožní na dokladoch meniť 

pomer medzi nadriadenou a podriadenou položkou. Tento prepínač nájdete aj 

v nastavení skupín dokladov (faktúry, skladové a objednávkové doklady) – aplikuje sa 

vtedy, ak sa podriadená položka pridá na doklad ručne cez Pridať podriadenú výberom. 

 Výrobky – na skupine zoznamu je nové pole Číselný rad podrobnej evidencie. Ak je na výrobku 

zadaná podrobná evidencia (výrobné čísla alebo výrobné série) a na položke katalógu nie je 

vybraný číselný rad pre podrobnú evidenciu, Money pri pridaní nového detailu ponúkne číslo 

podľa číselného radu, ktorý je nastavený na skupine.   

 Skladové inventúry – v rozpracovanej inventúre je upravený výpočet hodnoty Inventúrna cena 

a Evidenčná cena. Hodnoty sú na karte Skladová inventúra v záložke Predbežný výsledok 

inventúry, Predbežný výsledok inventúry všetkých zásob, v detailu Predbežný výsledok inventúry 

a na zostave Tlač skladovej inventúry. 

 Tlačové zostavy – bola upravená funkcionalita týchto tlačových zostáv: 

o  Stav zásob podľa položky katalógu, Stav zásob podľa skladu – v prípade, ak dôjde 

k voľbe konkrétneho dátumu (str. 1/3 – Stav zásob zisťovať k dátumu) nie je možné tlačiť 

detaily zásob (na str. 3/3 sprievodcu tlačou sa zneprístupní voľba Detaily zásob). 

o  Stav zásob podľa skladových pozícií – túto tlačovú zostavu teraz nie je možné tlačiť ku 

konkrétnemu dátumu (bol odstránený prepínač Stav zásob zisťovať k dátumu).  

o  Sumárny obrat podľa kritérií – ak je aktívny prepínač Vrátane zásob bez pohybu, 

v zostave budú uvedené položky, ktoré vo zvolenom období nemajú pohyb, no ku koncu 

zvoleného obdobia majú zostatok väčší ako nula.  

 Intrastat 

o  Pri exporte do XML sa teraz hodnoty Množstvo a Fakturačná cena zaokrúhľujú na celé 

eurá nahor rovnako ako v tlačovej zostave Podklady pre výkaz INTRASTAT.  

o  ak je na skladovej zásobe aktívny prepínač Pri nedostatočnom množstve k vybaveniu 

znížiť množstvo, pri preberaní dokladov sa u položiek, ktoré vstupujú do Intrastatu zníži 

aj množstvo pre Intrastat.  
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1.4 Objednávky 

 Generovanie objednávok – na str. 5/5 sprievodcu generovaním objednávok bola doplnená nová 

voľba Generovať iba prevodky 

 Hromadné vybavenie objednávok – popis dokladu sa do Dodacieho listu vystaveného a Faktúry 

vystavenej preberá z popisu v Objednávke prijatej. 

 

1.5 Administrácia 

 Centrála PSQL (Výmena dát) – nakoľko došlo k zmene v komunikačnom rozhraní, pre 

komunikáciu so systémom Predajňa SQL je nutné spolu s verziou Money 1.5.4. nainštalovať aj 

novú verziu Predajne SQL 3.0.3.250444 .  

 

1.6 Ostatné 

 Spojenie – pri založení novej karty Firma z dokladu cez voľbu Pridať do adresára sa do spojení 

prenesie aj e-mail a telefón konečného príjemcu. Ak je vyplnená osoba, telefón a e-mail sa 

priradí tejto osobe, ak vyplnená nie je, priradí sa k firme.   

 Vratky – vo výdajových dokladoch s príznakom Vratka v hlavičke dokladu alebo na položke 

s evidenciou detailov bol upravený výpočet obstarávacej ceny a čiastky k zaúčtovaniu pri editácii 

položky a zmazaní detailu. 

 Doklady – bola upravená kontrola Poklesu množstva k dispozícii. Pri nastavení skladovej zásoby 

Pokles množstva k dispozícii na hodnotu Nepovoliť alebo Upozorniť sa objaví upozornenie 

v prípade, ak by po uložení dokladu došlo k poklesu množstva k dispozícii do mínusu , prípadne 

ešte viac do mínusu (v porovnaní so stavom pred uložením dokladu), alebo v prípade, ak by 

došlo k poklesu množstva zásoby do mínusu, prípadne ešte viac do mínusu (v porovnaní so 

stavom pred uložením dokladu). 

 


