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MONEY VERZIA 1.4.3.2987 
Prehľad noviniek vo verzii 1.4.3.2987 zavedených do Money S4/S5  od verzie 1.4.2.2962 

 

 

Hlavné novinky: 

 

 Rozšírili sme možnosť elektronického podania účtovných výkazov. Súvahu a Výkaz ziskov 

a strát je teraz možné naimportovať do aplikácie eDANE a podať elektronicky.  

 Na uzatvorenej skladovej inventúre v záložke Výsledok inventúry pribudlo tlačidlo Zobraziť 

iba zásoby s rozdielom. Je tak možné si vybrať, či chcete vidieť všetky zásoby, alebo iba tie 

s rozdielom. Rovnaké tlačidlo je aj v detailu Výsledok inventúry. 

 Do zoznamu Zákazky bol pridaný nový detail Prehľad dokladov, kde sú zobrazené všetky 

doklady ku konkrétnej zákazke bez ohľadu na druh dokladu. V zozname sa zobrazujú tie 

doklady, ktoré majú zadanú konkrétnu zákazku v hlavičke dokladu, alebo na niektorej 

z položiek dokladu.  Nový detail Doklady naopak umožňuje zobraziť doklady podľa 

konkrétneho druhu, napr. iba 

faktúry, alebo objednávky apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 Rozšírili sme komunikáciu so systémom na hotovostný predaj Predajňa SQL o možnosť 

importovať v rámci cenníkových cien príznak Nepodlieha zľave dokladu pre konkrétnu 

položku cenníka. Je teda možné v rámci jedného cenníka mať položky, na ktoré bude 

aplikovaná zľava za celý doklad ako aj položky, ktoré nepodliehajú zľave za celý doklad.  

Toto nastavenie využijete predovšetkým v prípade, ak v rámci jedného cenníka máte položky 

so štandardnou cenou, na ktorú chcete zľavu aplikovať, ako aj položky už zľavnené, na ktoré 

nechcete použiť ďalšiu zľavu zadanú za celý doklad.  
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Obchod, odbyt, sklad: 

 

Katalóg 

 Skupiny katalógu – na skupine je možné nastaviť Typ čiarového kódu 

 Varianty – ak budú urobené zmeny na karte hlavného variantu, je možné po uložení karty 

zadefinovať, aké zmeny sa prenesú do podriadených variantov.  

 

Skladové doklady 

 Na Dodacie listy vystavené pribudla voľba  Prepočítať obrat a zisk, ktorá má rovnakú 

funkcionalitu ako vo Faktúrach vystavených. Obrat a zisk bude prepočítaný na označených 

dokladoch, alebo ak nie je označený žiaden doklad, prepočet sa uskutoční na všetkých 

dokladoch v zoznamu.  

 Na skupinu dodacích listov vystavených bola doplnená možnosť nastavenia zisku na doklad. 

 Hodnota Zisk za doklad a Zisk [%] sa v prípade, ak je Typ nákladov zadaný na hodnotu 

Skutočná obstarávacia ceny výdaja, zobrazí až po uložení dokladu (teda skutočný zisk)  

 Ak je na niekoľkých kartách Katalógu s podrobnou evidenciou nastavený rovnaký číselný rad 

pre výrobné čísla alebo výrobné série, nedochádza už k duplikovaniu rovnakých hodnôt. Pri 

vytváraní príjemky sa doplní na prvú kartu číslo 1, pri pridaní príjemky u druhé karty katalógu 

s rovnakým číselným radom sa doplní číslo 2. 

 

Skladové inventúry  

 Po uzatvorení inventúry je možné zobraziť zásoby bez rozdielu, tzn. také zásoby, ktorý 

evidenčné a inventúrne množstvo je rovnaké. Na uzatvorenej skladovej inventúre v záložke 

Výsledok inventúry pribudlo tlačidlo Zobraziť iba zásoby s rozdielom (je tak možné si vybrať, 

či chcete vidieť všetky zásoby, alebo iba tie s rozdielom). Rovnaké tlačidlo je aj v detailu 

Výsledok inventúry 

 V zostave Tlač skladovej inventúry je možné zvoliť Tlač iba zásob s rozdielom (opäť dostupné 

iba pre uzatvorené inventúry). 

 

Cenníky 

 Ak je v cenníku zadaná záporná cena a partner má nastavený výber najnižšej ceny, do 

dokladu sa preberie najnižšia hodnota zo zápornej čiastky (napr. z hodnôt -5 a -10 sa preberie 

-10). 

  

Objednávky 

 Objednávkové doklady – vo všetkých dokladoch bolo zjednotené zobrazovanie stĺpcov 

(Celkom základ, Celkom DPH, Celková cena, Celkom základ v mene, Celkom DPH v mene, 

Celková čiastka v mene). Boli upravené aj filtre. 

 

Zákazky 

 v zozname Zákazky (Zoznamy/Kontrolingové) je nový detail Doklady (predtým detail Faktúry 

vystavené), v ktorom je možné zobraziť doklady podľa druhu. Na jednotlivé druhy dokladov 
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sú aplikované rovnaké prístupové práva ako na príslušné zoznamy dokladov. Rovnako sa 

správa aj záložka Doklady na karte Zákazky.  

Do zoznamu bol pridaný aj nový detail Prehľad dokladov, kde sú zobrazené všetky doklady 

ku konkrétnej zákazke bez ohľadu na druh dokladu. Na tento detail sa nevzťahujú prístupové 

práva k jednotlivým druhom dokladov, je však možné ho v prístupových právach zakázať celý. 

 

 

Pre účtovníkov: 
 

 Účtovníctvo/Tlačové zostavy/Súvaha a Výsledovka -  tieto výkazy je možné uložiť do súboru 

(.xml) a následne naimportovať do aplikácie eDANE a podať elektronicky 

 Interné doklady – na dokladoch je možné zadať zálohy a odpočty záloh.   

o  v Nastavení skupiny je nová záložka Podrobnosti, kde je možné zadať Predkontáciu 

a Členenie DPH pre úhradu pohľadávok, záväzkov a zálohových faktúr 

o na dokladoch je v záložke Zálohy možné Pridať prijatú zálohu a Pridať poskytnutú 

zálohu. Zálohu je možné zadať s väzbou na zálohovú faktúru alebo bez väzby 

o v záložke Odpočty záloh je možné zadať odpočet zálohy iba s väzbou na zálohovú 

faktúru 

o boli upravené tlačové zostavy, v ktorých sa teraz tlačí aj zálohy a odpočty záloh 

 Faktúry prijaté v cudzej mene so skladovými položkami – po uložení faktúry sa generuje 

Príjemka v cudzej mene, na ktorej sú všetky ceny prepočítané kurzom, ktorý je zadaný na 

pôvodnej faktúre. Ak bude následne zmenený kurz na Faktúre prijatej, úprava sa zohľadní aj 

na Príjemke – novým kurzom sa prepočíta obstarávacia cena. 

 

 

Ostatné: 

Dôležité! 

 Nová verzia Predajne SQL - ak používate pre hotovostný predaj systém Predajňa SQL, je 

nutné spolu s novou verziou Money S4 1.4.3.2987 nainštalovať aj novú verziu Predajne SQL 

2.2.7. 

 Prístupové práva – ak nie je na karte Role aktívny prepínač Povoliť zobrazenie zisku na 

dokladu, pole Zisk a Zisk [%] sa nezobrazí na žiadnom doklade. 

 Odosielanie e-mailov – je teraz možné aj cez Office 365 

 Tlač dokladov pri aktívnom filtri – ak je v zozname dokladov aktívny filter a bude vystavený 

doklad, ktorý nespĺňa podmienku filtra, po uložení dokladu sa tento doklad v zozname zobrazí 

a je na ňom umiestnený kurzor. Pri tlači nedôjde k obnoveniu zoznamu, ale vytlačí sa doklad, 

na ktorom bol kurzor. 

 Sprievodca nastavením programu – v záložke Sklady pribudla voľba Automaticky doplniť 

podrobnú evidenciu podľa množstva, ktorá umožní automatické pridanie napr. výrobného 

čísla pri preberaní dokladov. Funguje iba na odberateľských dokladoch, konkrétne v týchto 

prípadoch: 

o  Objednávka prijatá -> Faktúra vystavená, Dodací list vystavený, Predajka vystavená, 

Výdjaka 
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o  Ponuka vystavená -> Faktúra vystavená, Dodací list vystavený, Predajka vystavená 

o  Dopyt prijatý -> Faktúra vystavená, Dodací list vystavený, Predajka vystavená 

o  Zálohová faktúra vystavená  -> Faktúra vystavená, Dodací list vystavený 

Ak je táto voľba aktívna a na zdrojovom doklade je vybraná podrobná evidencia, pri preberaní 

do nového dokladu sa ďalšia negeneruje, ostáva pôvodná. Doplňovanie podrobnej evidencie 

funguje podľa metódy FIFO. 

 

 

Centrála Predajne SQL 

 Modul Centrála Predajne SQL (pre komunikáciu so systémom Predajňa SQL) bol rozšírený 

o možnosť importovať v rámci cenníkových cien príznak Nepodlieha zľave dokladu pre 

konkrétnu položku cenníka. Je teda možné v rámci jedného cenníka mať položky, na ktoré 

bude aplikovaná zľava za celý doklad ako aj položky, ktoré nepodliehajú zľave za celý doklad.  

Toto nastavenie využijete predovšetkým v prípade, ak v rámci jedného cenníka máte položky 

so štandardnou cenou, na ktorú chcete zľavu aplikovať, ako aj položky už zľavnené, na ktoré 

nechcete použiť ďalšiu zľavu zadanú za celý doklad. 

Doteraz bolo možné príznak Nepodlieha zľave dokladu importovať iba pre celý cenník. 

 Ak je import dokladov z Predajne SQL do Money S4 realizovaný automaticky cez 

CSWAutomatic, pri opätovnom ručnom spustení importu nedôjde k duplicite importu. 

 

 


