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MONEY VERZIA 1.8.11.5116  

Prehľad noviniek vo verzii 1.8.11.5116 zavedených do Money od verzie 1.8.6.4964 

 

Optimalizácia rýchlosti  

Do verzie 1.8.11 bol zapracovaný prvý balík optimalizačných úloh. Pristúpili sme k zmene 

práce s tzv. TEMP dátami pri práci s dokladmi a ich položkami. Zrýchlenie pocítia najmä 

zákazníci pri operáciách s nadrozmernými dokladmi (100 a viac položiek).  

Optimalizovaná bola aj rýchlosť otvárania zoznamu aktivít. Zmena sa prejaví predovšetkým na 

dátach s väčším počtom aktivít (desaťtisíce a viac). 

 

Účtovníctvo 

 Súhrnný výkaz (DPH) – pre jednoduchšiu kontrolu čiastok bol pridaný nový stĺpec 

Zaokrúhlená čiastka do tlačovej zostavy Zoznam dokladov pre Súhrnný výkaz (vytlačí 

sa z poslednej strany Sprievodcu elektronickým podaním súhrnného výkazu). Stĺpec 

Zaokrúhlená čiastka u sumačných riadkov zobrazuje zaokrúhlený súčet čiastok 

dokladov pre jednotlivé členenia DPH. Pre SK legislatívu sa čiastka zaokrúhli 

matematicky na celé Eurá, pre CZ legislatívu na celé koruny nahor.  

 Priznania a uzávierky DPH MOSS (DPH) – po exportu priznania do XML sa okno 

s výpisom chýb zobrazí iba vtedy, ak program pri validácii XML zistí chyby. V týchto 

prípadoch s vygenerovaný XML súbor uloží s popisom „NEVALIDNI“. 

 DPH (iba neplatiteľ DPH) – subjektom, ktorí nemajú agendu vedenú ako „Platiteľ 

DPH“ sa štandardne v časti Účtovníctvo vôbec nezobrazuje ponuka DPH. Po novom sa 

bude ponuka DPH zobrazovať pre tie agendy, ktoré  aktuálne sú ako Neplatiteľ DPH, 

no v minulosti DPH evidovali – je tak možné napr. podať dodatočné priznanie alebo 

zobraziť staršie daňové priznania. 

 Precenenie záväzkov a pohľadávok (Uzávierkové operácie) – po novom sú do 

precenenia zaradené doklady podľa dátumu Účtovného prípadu (nie ako doteraz 

podľa dátumu Vystavenia).  

 Účtovné výkazy (Tlačové zostavy) – Sprievodca tlačou účtovných výkazov umožňuje 

na strane 4/4 zvoliť Tlačiť iba nenulové riadky rozpisu účtov. Voľba sa sprístupní pri 

výbere poľa Tlačiť rozpis účtov.  

Sklady 

 Skladové položky dokladov – v zoznamoch položiek na kartách Skladových dokladov 

(Výdajka, Príjemka, Skladové položky, Skladové pohyby), Skladových operácií 

(Inventúrny doklad), Faktúr (Faktúry prijaté, Položka faktúr prijatých) 
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a Objednávkových dokladov (Objednávky prijaté, Položky objednávok prijatých) sa 

zobrazujú stĺpce Rozšírený popis 1, 2 a 3 s príslušným textom. 

 Preberanie rezervačných dokladov – funkcionalita Pri nedostatočnom množstve 

k vybaveniu sa teraz aplikuje aj pri preberaní z Objednávky prijatej do Predajky 

vystavené. 

 Katalóg – na karte Položka katalógu je v záložke Výkazy možné nastaviť, či má 

produkt vstupovať do výkazu Intrastat. Toto nastavenie sa z katalógu preberá na 

položky dokladov, ktoré by mohli vstúpiť do výkazu (doplnený parameter je z EU). 

Voľba Vstupuje do výkazu Intrastat je v zozname Katalóg na týchto miestach: 

- Výber stĺpcov (stĺpec je možné zobraziť v zozname) 

- Jednoduchý a pokročilý filter 

- Hromadné operácie / Obecná zmena 

- Nastavenie skupiny zoznamu / záložka Výkazy  

- Položka katalógu / záložka Výkazy 

- okno Chcete uskutočniť zmenu aj vo variantoch?  pri ukladaní hlavného variantu 

Pozn.: Položky katalógu typu Poplatok do spracovania Intrastatu nikdy nevstupujú (záložka 

Výkazy na týchto položkách nie je prístupná), a to aj v prípade, ak sú vytvorené v skupine 

s aktívnou voľbou Vstupuje do výkazu Intrastat. 

Zoznamy 

 Podmienky zaúčtovania (Účtovné zoznamy) – na kartu Zaúčtovanie podľa podmienky 

bola pridaná voľba Typ transakcie. Táto funkcionalita sa využije predovšetkým u tých 

typov položiek, ktoré nie sú párované s hradenými dokladmi (bankové poplatky, úroky 

apod.). Pri importe HB sa položky, ktoré vyhovujú zadaným kritériám, zaúčtujú podľa 

vybraných predkontácií a súčasne sa im nastaví aj požadovaný Typ transakcie. 

 Šablóny e-mailov – pre väčšiu prehľadnosť je možné zoznam členiť do skupín 

 

Administrácia 

 Automatické akcie – na karte Automatické akcie bol upravený výber akcií v poli 

Automat. Ponúkaný zoznam automatov je teraz zoradený podľa abecedy, zväčšilo sa 

pole s výberovou ponukou a je tu aj nové pole s CSW názvom automatu (originálne 

pomenovanie automatickej akcie). 

 iDoklad (Výmena dát) – export Cenníkových položiek z Money do iDokladu bol 

doplnený o prenos čiarového kódu. Ide iba o jednosmerný export, dôvodom je 

rozšírenie funkcionality na strane iDokladu. 
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Ostatné 

 Príznaky a komentáre – od verzie 1.8.6. je možné v zoznamoch dokladov pridať ku 

každému záznamu farebnú vlajku s vlastným popisom či vlastný komentár. Túto 

funkcionalitu sme teraz rozšírili aj na ďalšie zoznamy: 

 Účtovníctvo 

- Vzájomné započítania 

- Kontrolný výkaz a uzávierky DPH 

- Priznania a uzávierky DPH 

  Adresár 

- Firmy 

- Osoby 

- Aktivity 

  Sklady 

- Katalóg 

- Zoznam cenníkov 

- Skladové uzávierky 

- Skladové inventúry 

  Zákazky 

- Zoznam zákaziek 

  Expedícia 

- Expedičné doklady 

- Balíky 

- Uzávierky 

  Majetok 

- Vlastný majetok 

- Leasingový majetok 

  Personalistika 

- Pracovníci 

  Kniha jázd 

- Vozidlá 

- Zoznam jázd 

- Cestovné príkazy 

  Administrácia 

- Používateľské roly 

- Používatelia 

 

Príznaky a komentáre pridáte do zoznamov individuálne cez Výber stĺpcov (otvoríte cez pravé 

tlačidlo myši nad hlavičkou stĺpcov), kde na pozíciu Viditeľné stĺpce presuniete položky Príznak 

a Komentár. Tzn. farebné vlajky a komentáre sa vám budú zobrazovať iba na tých miestach, 

ktoré si sami zvolíte. 
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 Výsledok kontroly položiek – pri ukladaní Položky dokladu alebo karty Dokladu so 

Zásobou, ktorá má nastavené upozornenie v prípade, ak dôjde k výdaju do mínusu, 

poklesu množstva k dispozícii, poklesu pod poistnú zásobu alebo prekročeniu 

obratovej zásoby, sa zobrazuje informatívna tabuľka Výsledok kontroly položiek. Pre 

lepšiu identifikáciu problematických položiek boli na karte doplnené stĺpce Čiarový 

kód, Katalóg a PLU. 


