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MONEY VERZIA 1.5.5.3474  
Prehľad noviniek vo verzii 1.5.5.3474 , zapracovaných do Money S4/S5  od verzie 1.5.4.3409 

 

Verzia 1.5.5.3474 obsahuje predovšetkým technologické zmeny, ktoré na prvý pohľad neuvidíte (nemajú 

žiaden vplyv na spôsob používania Vášho Money), nám však umožnia využívať množstvo nových funkcií 

pre vývoj Money, vďaka ktorým Vám v budúcnu môžeme prinášať celý rad ďalších noviniek. 

Technologické zmeny súvisia s prechodom na novú verziu vývojového prostredia Microsoft .NET 4.5.1., 

inštalácia tejto verzie .NET prebehne automaticky po nainštalovaní verzie Money 1.5.5. alebo vyššej, 

nemusíte sa o nič starať.  

 

Upozornenie na ukončenie podpory 

V apríli tohto roku spoločnosť Microsoft ukončila podporu starších operačných systémov. S touto 

zmenou súvisí aj ukončenie podpory starších produktov spoločnosti Microsoft, na ktorých naďalej 

nebude možné Money spustiť. Od verzie 1.5.5. nie sú podporované tieto produkty: 

 Operačný systém Windows XP 

 Operačný 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. alebo vyššej je nutný upgrade uvedených 

produktov Microsoft na novšiu verziu. 

Prosím venujte tejto informácii zvýšenú pozornosť a v prípade nejasností kontaktujte našu linku 

technickej podpory na čísle 02 – 492 123 44. 

 

Novinky verzie 1.5.5.3474: 

 

1.1  Účtovníctvo 

 Priznanie k DPH – bol upravený výpočet riadkov 22-25 pri použití členení DPH "bez nároku" alebo 

"koeficient". Do týchto riadkov teraz vstupujú hodnoty len vo výške odpočítanej dane. 

 Banka – párovanie platieb cez Párovať úhrady bolo rozšírené o kontrolu špecifického symbolu 

bankovej položky a hradeného dokladu. Ak Money pri párovaní platieb nájde viac hradených 

dokladov s rovnakým variabilným symbolom a iba u jedného z nich sa špecifický symbol zhoduje 

so špecifickým symbolom na hradiacej bankovej položke, dôjde automaticky k ich spárovaniu bez 

ďalších dotazov vo výberovom okne dokladov. 

 

1.2 Sklady 

 Katalóg – u zložených položiek katalógu a u katalógových položiek s príslušenstvom pribudla 

možnosť zobraziť stĺpce Posledná nákupná cena v DM, Posledná nákupná cena v CM a Kód meny 

poslednej nákupnej ceny. Tieto stĺpce nájdete na karte Položka katalógu v záložke Zloženie / 

Príslušenstvo a v zozname v záložkách detailov Zloženie / Príslušenstvo.    
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 Prepočet obstarávacích cien – prepočet sa teraz neuskutoční v situácii, keď sú uzavreté účtovné 

knihy (Účtovníctvo / Uzávierkové operácie / Účtovná uzávierka / Uzavretie účtovných kníh), ale 

zatiaľ nie sú otvorené účtovné knihy v novom období (a súčasne má začiatok nového účtovného 

obdobia neskorší dátum ako začiatok skladového obdobia).  

 Doklady – ak je aktívna funkcia Pri nedostatočnom množstve k vybaveniu, kontrola sa uskutoční 

iba vtedy, keď reálne dochádza ku zníženiu množstva na sklade (pri výdaju zo skladu). Kontrola sa 

teda neuskutoční vtedy, ak má položka na cieľovom doklade (Faktúra vystavená / Dodací list 

vystavený) aktívny prepínač Vratka, no v hlavičke dokladu príznak Vratka / ODD-dobropis aktívny 

nie je, alebo naopak položka príznak Vratka nemá nastavený, no v hlavičke dokladu príznak Vratka 

/ ODD-dobropis aktívny je. 

Pozn.: Kontrola Pri nedostatočnom množstve k vybaveniu sa používa pri preberaní Objednávky 

prijatej / Zálohovej faktúry vystavenej do Faktúry vystavenej / Dodacieho listu vystaveného. Túto 

funkciu nájdete v nastavení skupiny skladových zásob, kde je možné nastaviť aj ďalšie kontroly. 

 

 

 

1.3 Administrácia 

 Import z XML 

o  Inicializácia Predkontácie a Členení DPH pre odpočet zálohy sa teraz uskutoční rovnako 

ako pri vytvorení dokladu ručne. Tzn. v prípade, keď XML neobsahuje na odpočtu zálohy 

predkontáciu ani členenie DPH, Money automaticky tieto hodnoty doplní z nastavení 

konkrétneho dokladu. V prípade, keď XML hodnoty obsahuje, majú prednosť pred 

nastavením dokladu. 
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o  Aj inicializácia Primárneho účtu sa uskutoční rovnako pri vystavení dokladu ručne. Tzn. 

v prípade ak XML neobsahuje primárny účet, doplní sa zo skupiny alebo z adresy.  

1.4 Ostatné 

 Kurzy cudzích mien – ak je v rámci jedného dňa vytvorených viac kurzových lístkov s rôznymi 

bankami, tak: 

o  pre prepočet cenníkovej ceny na cenu v mene dokladu sa použije kurz z kurzového lístka 

banky, ktorá je nastavená na cenníku.   

o  pri synchronizácii cenníka sa pre prepočet cenníkovej ceny použije kurz z kurzového lístka 

banky, ktorá je nastavená na cenníku. 

o  na doklade sa pre získanie kurzu použije kurzový lístok banky, ktorá je uvedená na 

dokladu, prípadne zadaná v nastavení agendy. 

 Odosielanie tlačových zostáv e-mailom v PDF – bol upravený režim pre odosielanie e-mailov 

s tlačovými zostavami v PDF zo zoznamov v Money (ikona obálky na ovládacej lište zoznamu): 

o  vo vytvorenom e-maili je teraz možné zobraziť a užívateľsky definovať HTML text (doteraz 

tu bol pevne daný text „Generované systémom Money Sx“) 

o  do Sprievodcu nastavením programu pribudol prepínač K odosielaní vždy používať 

Outlook, na základe ktorého sa e-mail otvorí v Outlooku aj v prípade, ak je ako predvolený 

e-mailový klient systému iný. Ak nie je Outlook v počítači inštalovaný, prepínač sa 

nezobrazí. 

Pozn.: Ak v sekcii Odosielanie e-mailov funkcie neaktivujete a nevyberiete žiadnu šablónu, 

zostane zachovaná pôvodná funkcionalita a pri odosielaní tlačovej zostavy e-mailom bude 

Money aj naďalej používať predvolený text „Generované systémom Money Sx“. 

o  Zoznamy / Ostatné / Šablony e-mailov – tento nový zoznam je určený pre tvorbu šablón 

e-mailov, ktoré sa použijú pre odosielanie tlačových zostáv. Texty v šablónach je možné 

zadávať vo formáte HTML, RTF alebo ako prostý text. Ak je k dispozícii Outlook, e-mail sa 

odošle podľa šablóny aj s prípadným formátovaním (veľkosť písma, farba, odseky apod.) 

a formát textu v Outlooku je rovnaký ako text šablóny. Ak nie je inštalovaný Outlook, 

otvorí sa predvolený e-mailový klient s e-mailovou správou zobrazenou ako prostý text. 

  

 


