MONEY VERZIA 1.6.11.4218 FIX3
Prehľad noviniek vo verzii 1.6.11.4218 FIX3 zavedených do Money od verzie 1.6.7.4111
Vážení zákazníci,
radi by sme Vás v nasledovnom prehľade previedli novinkami, ktoré sú do novej verzie 1.6.11.4218
FIX3 zapracované.

1.1. Účtovníctvo















Dodatočný kontrolný výkaz – bol doplnený aparát pre tlač a export dodatočného
kontrolného výkazu k DPH. Podrobnejší opis modulu nájdete v samostatnom dokumente
„Modul uzávierky kontrolného výkazu“
Osobitný režim uplatnenia odpočtu DPH po prijatí platby – Na karte Prijatej faktúry
a Záväzkového dokladu pribudla u voľby Uplatnenie odpočtu DPH možnosť Dovoz a na
existujúcich dokladoch sa na ňu mení pôvodná hodnota Zaplatením. Na Faktúre vystavenej
a Pohľadávkovom doklade ponúka voľba Uplatnenie odpočtu DPH možnosti Zaúčtovaním
a Zaplatením. Podrobnejší popis fungovania osobitného režimu nájdete v samostatnom
dokumente „Osobitná úprava uplatnenia dane pri prijatí platby“
Komplexný aparát kontrolného hlásenia DPH - CZ pre spoločnosti s platnou registráciu
platcu DPH v Českej republike. Podrobnejší opis aparátu nájdete v samostatnom dokumente
„Kontrolní hlášení DPH – CZ“
Pre všetkých používateľov Money S4 sú k dispozícii funkcie známe zo systému Money S5 –
je možné vytvárať dokladov typu Koncept, možnosť nastaviť odloženie schválenia
a zaúčtovania dokladov.
Hromadná zmena položiek bankových výpisov – v menu Banka / Položky bankových výpisov
bola do ponuky zoznamu (dostupné pravým tlačítkom myši) doplnená nová voľba Hromadná
zmena položiek bankových výpisov. Funkčnosť je obdobná ako napr. u vystavených faktúr.
Položky bankových výpisov - v menu Účtovníctvo/ Banka je možné na položkách Bankového
výpisu zobraziť konštantný symbol.
Bankové výpisy – do zoznamu pribudlo nové tlačidlo Import výpisu platieb, pomocou ktorého
je možné importovať a párovať výpisy z platobných kariet ČSOB. Banka totiž na výpise
sčítava platby kartou do jednej položky a ich rozpis posiela v prílohe. Výpisy z platobných
kariet je možné spárovať podľa:
- Čísla karty/čísla objednávky – variabilný symbol
- Čísla karty/čísla objednávky – párovací symbol
- Autorizačný kód – variabilný symbol
- Autorizačný kód – párovací symbol
- Autorizačný kód – číslo dokladu
Po spárovaní sú vytvorené tri druhy položiek bankového výpisu:
- Položky úhrad
- Položky poplatkov
- Korekčná položka
Bankový výpis - pokiaľ sa na karte bankového výpisu otvorí tlačidlom Hromadná úhrada/
Pridať úhradu karta Výber uhrádzaného dokladu a v zozname sa označí niekoľko dokladov, je
na karte Úhrada k dispozícii nové tlačidlo OK všetkým, ktoré pri väčšom množstve dokladov

umožňuje potvrdiť všetky vybrané doklady súčasne, bez nutnosti ich postupného
potvrdzovania.

1.2. Adresár






Firma – v záložke Obchod je možné odteraz zvoliť menu, ktorá sa automaticky doplní na
doklady po výbere danej Firmy do hlavičky dokladu. Money pritom štandardným spôsobom
zistí kurz a prepočíta čiastky na doklade, pokiaľ už boli zadané. Podľa Meny je možné
v zozname firiem tiež filtrovať.
Nastavanie zoznamu firiem: v rámci rozšírenia modulu CRM plus pribudla na karte
Nastavenie firmy kontrola pridelených obchodníkov. Pokiaľ je nastavené Upozorniť, program
pri uložení karty bez prideleného obchodníka používateľovi pripomenie, aby tento údaj
doplnil. V prípade voľby Nepovoliť systém kartu bez tejto informácie neuloží. Platí len pre
aplikácie s licenciou CRM plus.
Firmy: vzhľadom k rozdielnej funkčnosti hromadného odosielania e-mailov v aplikáciách so
zakúpenou licenciou CRM sa odlíšil názov voľby v miestnej ponuke (otvorené pravým
tlačidlom myši nad zoznamom) a zároveň aj názov sprievodcu, ktorý sa touto voľbou otvára:
o Zákazník nemá zakúpenú licenciu CRM: ponuka Prenos e-mailových adries otvára
kartu Prenos e-mailových adries do poštového programu.
o Zákazník má zakúpenú licenciu CRM: lokálna ponuka Hromadný e-mail otvára
Sprievodcu hromadným odoslaním e-mailov vybraným firmám. Podobná funkcia sa
nachádza v rámci licencie aj nad zoznamom Osoby, kde sa nachádza voľba otvoriť
Sprievodca hromadným odoslaním e-mailov vybraným osobám .

1.3. CRM


Kategória firiem - zoznam Kategórie bol premenovaný na Kategória firiem.

1.4. Fakturácia


Položky faktúr vystavených/prijatých – do Výberu stĺpcov boli v zoznamoch pridané stĺpce:
Druh položky, Typ položky katalógu, Dátum splatnosti, Dátum účtovného prípadu, Dátum
príkazu a Dodania. O rovnaké údaje boli rozšírené filtre týchto zoznamov. Stĺpce Druh
položky a Typ položky katalógu je možné zobraziť aj v detaile Položky v zoznamoch Faktúr
vystavených/prijatých.

1.5. Sklady


Cenníkové ceny – pri vytvorení cenníka, ktorý má Typ zdroja preberania nastavený
z Katalógu, sa skryté Položky katalógu zobrazia v zozname Cenníkových cien tiež ako skryté
záznamy a zostanú skryté aj po synchronizácii.

1.6. Objednávky


Objednávka prijatá – v hlavičke prijatej objednávky sa zobrazuje celková hmotnosť všetkých
položiek dokladu. Na karte Položky prijatej objednávky sú nové polia Hmotnosť jednotková
(kg) a Hmotnosť celková (kg). Pri editácii jednotkovej hmotnosti sa prepočíta celková
hmotnosť a naopak. Polia sa doplnia automaticky pri ručnom pridaní položky na doklad, pri
importe z XML a pri pre preberaní z Katalógu, kde musí byť hmotnosť zadaná v záložke
Výkazy.

1.7. Administrácia


XML prenosy - Money bolo v servisnom a vývojovom režime doplnené o funkciu
generovania XSD schém ku XML súboru objektu Money. Do zoznamu Export do XML, Import
z XML a na karty XML export a XML import bolo doplnené tlačidlo XSD schéma, pomocou
ktorého je možné generovať XSD šablónu slúžiacu k overeniu, či je XML súbor validný pre
import do Money. Ďalej sa funkcia využíva ako dokumentácia pre importné a exportné
súbory XML, (informuje čo musí alebo nemusí XML obsahovať).

1.8. Ostatné









Odosielanie zostáv e-mailom - tlačové zostavy odosielané pomocou exportu do PDF, XLS
a CSV formátu môžu byť rozdelené do viacerých súborov tak, že sa pri exporte jednotlivých
záznamov vytvorí samostatný súbor pre každú položku zoznamu. Táto nová funkcia je pri
odosielaní zoznamov ( zostava typu „list“ napr. Kniha faktúr) a záznamov (zostava typu
„record“ napr. Faktúra vystavená) nasledujúca:
o Individuálne odoslanie e-mailov (tlačidlom Tlač zostavy/ Mail)
- Zoznam - odošle sa jeden e-mail s jedinou zostavou, ktorá obsahuje všetky
označené záznamy.
- Záznam – vytvorí sa jeden e-mail, ktorý má v prílohe toľko zostáv, koľko bolo
označených záznamov (pre každý záznam sa vytvorí vlastný súbor).
o Automatická akcia E-mail (S5MailAutomat)
- Zoznam - počet odoslaných e-mailov zodpovedá počtu záznamov, každá
generovaná zostava obsahuje len jeden záznam.
- Záznam - každý záznam sa odosiela vlastným e-mailom, meno súboru je
doplnené sufixom (napr. číslo dokladu)
o Automatic (CSWAutoEmailSender)
- Zoznam – pošle sa jeden e-mail zo zostavou, ktorá obsahuje zoznam všetkých
položiek.
- Záznam - množstvo odoslaných e-mailov zodpovedá množstvu vybraných
záznamov, meno každého súboru obsahuje sufix identifikujúci položku.
Položky dokladu – na kartu položky Faktúry vystavenej, Zálohovej faktúry vystavenej ,
Predajky prijatej, Ponuky vystavenej, Objednávky prijatej, Dodacieho listu vystaveného
a Ponuky vystavenej boli do hlavičky pridané v časti Predvolené ceny nové polia Jednotková
cena, Celková cena a Zmena ceny %, ktorá slúži ku kontrole zmien predajnej ceny. Pri
zvýšení ceny sú v poli Zmena ceny kladné hodnoty, pri znížení sú hodnoty záporné.
Užívateľské stĺpce – v zozname položiek na kartách dokladov je možné pomocou funkcie
Hromadné operácie/ Všeobecná zmena hromadne meniť hodnoty používateľských stĺpcov.
Sprievodca nastavením programu – do súčasnej funkčnosti v časti Obchod/ Kontrola
prekročenia limitu bola pridaná možnosť Započítať nevybavené ponuky vystavené. Kontrolu
kreditu vrátane ponúk je odteraz možné nastaviť aj v skupine Ponúk vystavených.
Preklad – bol aktualizovaný preklad Money do angličtiny a nemčiny.

DÔLEŽITÉ: Venujte prosím zvýšenú pozornosť tejto informácií
Systém Money S4/S5 od verzie 1.5.5. využíva najnovšiu verziu .NET 4.5.1 spoločnosti Microsoft.
Inštalácia tejto verzie .NET sa vykoná automaticky spoločne s aktualizáciou Money. Od verzie
1.5.5.3474 nie sú podporované nasledujúce produkty:
 Operačný systém Windows XP
 Operačný systém Windows Server 2003 (R2)
 Databázový server Microsoft SQL Server 2005
V prípade nejasností kontaktujte našu technickú podporu na telefónnom čísle 02/49 21 23 44.

