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MONEY VERZIA 1.4.6.3083 
Prehľad noviniek vo verzii 1.4.6.3083 FIX1, zavedených do Money S4/S5  od verzie 1.4.4.3011 

 

Vybrané novinky: 

 Hromadné operácie sa teraz vykonávajú vždy iba pre aktívny záznam. Doteraz boli hromadné 

operácie vykonané iba pre označené položky. Od tejto verzie ak nie je označená položka, ale iba 

na nej stojí kurzor, operácia sa vykoná iba nad touto jedinou položkou. Ak sú označené 

konkrétne položky, operácia sa vykoná nad týmito označenými položkami. 

 Upravili sme formát homebankingu MultiCash pre UniCredit a zjednodušili sme načítanie výpisu 

– viac informácií nájdete v sekcii Účtovníctvo. Do ďalšej verzie pripravujeme podporu 

špecifického MultiCash pre TatraBanku, ktorý postupne nahrádza aktuálne podporovaný formát 

Gemini. 

 Funkcia Hromadná zmena dokladov bola rozšírená na zoznamy Položky faktúr vystavených, 

Položky faktúr prijatých, Položky objednávok prijatých a Položky objednávok vystavených. 

 Dátum a čas skladového pohybu - ak v rámci skladov využívate výdaj zásob do mínusu, môžete 

od teraz evidovať nie len informáciu o dátume skladového pohybu, ale aj presný čas 

uskutočnenia skladového pohybu (napr. 1.7.2013 13:30:06).  Toto Vám pomôže pri spätnom 

vykrývaní mínusových stavov naskladniť tovar presne pred požadovaný výdaj a následný 

Prepočet obstarávacích cien Vám usporiada jednotlivé príjmy a výdaje aj s ohľadom na presný 

čas skladových pohybov. Viac informácií nájdete v sekcii Sklady. 

 Optimalizovali sme aparát Skladovej uzávierky. Aj na veľkých skladoch s tisícami skladových 

zásob teraz vykonáte uzávierku za niekoľko minút.  

 Aby ste mohli efektívnejšie kontrolovať nastavené minimálne alebo maximálne požadované 

množstvá zásob na skladoch, doplnili sme na skladové doklady a faktúry možnosť nastaviť dve 

nové kontroly Pokles pod poistnú zásobu a Prekročenie obratovej zásoby. Pri ukladaní položky 

dokladu, alebo celého dokladu Vás tak Money upozorní, ak by po uložení dokladu došlo k 

poklesu zásoby pod nastavenú poistnú zásobu alebo k prekročeniu obratovej zásoby. Viac 

informácií nájdete v sekcii Sklady. 

 Doplnili sme zostavu Nadlimitné a podlimitné zásoby o možnosť zadať Koeficient obratovej 

zásoby, čo Vám umožní lepšie stanoviť hranicu pre nadlimitnú zásobu.  Viac informácií nájdete 

v sekcii Sklady. 

 Funkcia Upozorňovať na nevybavené položky rovnakého artiklu, ktorú poznáte z Objednávok 

vystavených je teraz dostupná aj v Objednávkach prijatých  a umožní Vám tak efektívnejšie riadiť 

objednávky Vašich zákazníkov.  
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1.1 Účtovníctvo 

 V tlačovej zostave Stav záväzkov a pohľadávok ku dňu vo formulároch Odsúhlasenie 

pohľadávok/záväzkov – list pre firmy boli pre stĺpec Preplatiť v mene vystavenej pridané štyri 

súčty: 

o pole datasetu z tabuľky NastaveniVyberu s názvom SumaPohledavekCM – vyjadruje súčet 

pohľadávok v cudzej mene za doklady vstupujúce do zostavy pre rôzne firmy 

o pole datasetu z tabuľky NastaveniVyberu s názvom SumaZavazkuCM – vyjadruje súčet 

záväzkov v cudzej mene za doklady vstupujúce do zostavy pre rôzne firmy 

o pole datasetu z tabuľky Firma s názvom SumaPohledavekCM – vyjadruje súčet pohľadávok 

v cudzej mene za doklady vstupujúce do zostavy pre rôzne firmy 

o pole datasetu z tabuľky Firma s názvom SumaZavazkuCM – vyjadruje súčet záväzkov v cudzej 

mene za doklady vstupujúce do zostavy pre rôzne firmy 

Pokiaľ sú doklady vystavené v rôznych menách, tak sa sčítajú všetky použité meny! 

 Homebanking UniCredit – kvôli načítaniu príkazov k úhrade a inkasu do elektronického 

bankovníctva UniCredit Bank (Slovensko) pribudol nový MultiCash UniCredit SK (kód MC UC SK). 

V exportovanom súbore sú dve nové polia: AD špecifický symbol medzi poliami UD a DI, rovnako 

ako v riadku AK, a pole ZD variabilný symbol medzi poliami EC a ZK, rovnako ako v riadku ZK 

 Homebanking MultiCash – ak bol importovaný výpis, ktorý obsahoval čísla účtov s nulami na 

začiatku a v Money bolo číslo účtu uložené bez núl, program na túto skutočnosť upozornil a bolo 

potrebné konkrétne čísla účtov upraviť. Pre zjednodušenie načítania výpisov sme upravili formát 

MultiCash tak, aby ignoroval začiatočné nuly v čísle účtu.  

 Aktívne saldo – rozúčtovania urobené z aktívneho salda sa prepíšu aj do účtovného denníka. 

 Vzájomné zápočty 

o Pri vytváraní vzájomných zápočtov pre doklady v cudzej mene sa kurz načíta z interných 

dokladov podľa dátumu zápočtu. 

o Boli upravené karty príjmová a výdajová strana zápočtu, ktoré zobrazujú hodnoty Celkom 

s DPH, Zostáva uhradiť, Zostáva preplatiť a suma K zápočtu. 

o Pri doplnení optimálnej čiastky sa zohľadňujú realizované úhrady dokladu, vytvorené príkazy 

k úhrade ako aj nerealizované vzájomné zápočty. 

o Ak chce používateľ započítať inú sumu ako bola doplnená pomocou tlačidla Doplniť 

optimálne hodnoty, má možnosť opraviť nastavenú sumu. 
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1.2 Adresár 

 Firmy/Osoby – skupiny sú doplnené o možnosť vybrať zástupné znaky do poľa Zaradiť ako. Ak  

je na skupine nastavený zástupný znak Názov, pri vypĺňaní adresy sa do políčka Zaradiť ako 

automaticky preberie Názov firmy.  Ak  je na skupine nastavený zástupný znak Kód, pri vypĺňaní 

adresy sa do políčka Zaradiť ako automaticky preberie Kód adresnej karty.   

 Firmy – zmena hlavného bankového spojenia na kmeňovej firme sa prejaví na všetkých 

novovytvorených dokladoch aj tlačových zostavách. 

 Bankové spojenia – karta bankového spojenia bola rozšírená o polia Ulica, PSČ, Miesto, Štát. 

o Domáci účet – ak je založená agenda s inou ako slovenskou alebo českou legislatívou, na 

karte bankového spojenia sa nezobrazuje kód banky a nie je vyžadovaný pri uložení karty 

bankového spojenia. 

o Zahraničný účet – po voľbe Zahraničný účet sa nezobrazuje pole s kódom banky a kód nie je 

požadovaný pri uložení karty bankového spojenia. 

 

1.3 Fakturácia 

 Dobropis - pri vytváraní Dobropisu ako opravného daňového dokladu z Faktúry vystavenej, 

Faktúry prijatej, Pohľadávkového dokladu alebo Záväzkového dokladu sa do poľa Popis v hlavičke 

dokladu dosadí text:  Dobropis k faktúre číslo ... s vyplneným číslom pôvodného dokladu. 

 Dobropis – pri vytváraní dobropisu s väzbou na doklad sa preberajú sadzby DPH na doklade aj na 

položkách z pôvodného dokladu. 

 Prehľad predaja – v niektorých špecifických prípadoch boli do tlačovej zostavy Prehľad predaja 

napočítané niektoré položky v sume bez DPH a niektoré s DPH. Aktuálne vstupujú do tlačovej 

zostavy všetky sumy bez DPH. 

 

 

1.4 Sklady 

 Doklady –  na skladové doklady a faktúry vystavené/prijaté pribudla možnosť vložiť do poľa  

Dátum skladového pohybu aj Čas skladového pohybu. Údaj o čase skladového pohybu je 

dôležitý výhradne pre Prepočet obstarávacích cien, ktorého algoritmus bol upravený tak, aby sa 

spracovávali doklady podľa nasledujúceho poradia: 1. dátum skladového pohybu, 2. čas 

skladového pohybu, 3. typ dokladu a 4. vytvorenie dokladu.  Nastavenie Času skladového pohybu 

vykonáte v Sprievodcovi nastavením programu, v časti Sklady / Pred vyplňovať čas skladového 

pohybu. Možnosti nastavenia sú: Aktuálny čas, Čas 12:00 a Nezobrazovať. Pokiaľ je nastavený 

Aktuálny čas, tak sa do skladového pohybu ukladá presný čas vytvorenia dokladu, pričom údaj sa 

dá ručne zmeniť. Ak je nastavený Čas 12:00, u skladového pohybu sa k dátumu vždy doplní 

12:00, hodnotu je opäť možné zmeniť. Ak je nastavené Nezobrazovať, čas síce nie je vidieť, ale 

do systému sa ukladá čas 12:00 a v takomto prípade sa údaj dá zmeniť iba po zmene nastavenia 

v sprievodcovi.  
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 Doklady – pre doklady, ktoré tvoria skladový pohyb (skladové doklady/faktúry), je teraz možné 

nastaviť upozornenie na pokles zásoby pod poistnú zásobu (doklad vyskladní tovar pod 

minimálne požadované množstvo) alebo upozornenie na prekročenie obratovej zásoby (doklad 

naskladní tovar nad požadované maximálne množstvo).  Na karte skladovej zásoby pribudlo 

nastavenie volieb Pokles pod poistnú zásobu a Prekročenie obratovej zásoby s možnosťami 

Nekontrolovať, Upozorniť a Nepovoliť. Obe kontroly taktiež možno nastaviť v  Sprievodcovi 

založením nového skladu a na karte Nastavenie skupiny skladových zásob. Ďalej sú v zozname 

odpovedajúce stĺpce, premenné vo filtroch i možnosť zmeny cez Hromadné operácie / 

Všeobecná zmena. Pri vytváraní dokladov potom program sleduje (pri nastavení 

Upozorniť/Nepovoliť), či pri uložení položky/dokladu nedôjde k poklesu pod poistnú zásobu 

alebo ku prekročeniu obratovej zásoby.  

POZNÁMKA: K prekročeniu obratovej zásoby dochádza v prípade, ak by budúce množstvo (po 

uložení položky/dokladu) bolo väčšie ako súčet poistnej a obratovej zásoby. 

 Katalóg – na skupine položiek katalógu je možné zadefinovať  zástupné znaky do polí Vzor pre 

názov a Vzor pre skratku. Pri prednastavení týchto polí sú pri tvorbe nových položiek Katalógu 

automaticky vyplnené požadované polia podľa nastavenia na skupine. 

 Nadlimitné a podlimitné zásoby – v sprievodcovi tejto tlačovej zostavy pribudlo na stranu 1/4 

pole Koeficient obratovej zásoby. Nastavenie je prístupné pri voľbe Nadlimitné a Všetko a 

umožňuje lepšie stanoviť hranicu pre nadlimitnú zásobu (nadlimitná zásoba je väčšia ako poistná 

zásoba + koeficient obratovej zásoby x obratová zásoba). Pri koeficiente nastavenom na hodnotu 

„2“, budú nadlimitné zásoby do tlačovej zostavy vstupovať rovnako ako doteraz.  Pokiaľ majú 

nadlimitné zásoby korešpondovať s novou funkčnosťou, ktorá sleduje prekročenie obratovej 

zásoby na dokladoch (voľba Prekročenie obratovej zásoby na Skladovej zásobe), je potrebné 

koeficient nastaviť na hodnotu „1“. 

 Inventúrne doklady –  po novom sa automaticky nevkladá Predvolený cenník agendy / užívateľa 

na Položku inventúrneho dokladu. Po výbere položky z cenníka sa na jej karte do záložky Položka 

katalógu žiadny cenník nedosadí a v prípade potreby je ho treba do poľa vložiť ručným výberom. 

 Automatická úprava preberaného množstva – podľa nastavenia na skladovej zásobe (voľba Pri 

nedostatočnom množstve k vybaveniu) je pridaná taktiež pri preberaní zo zálohovej faktúry 

vystavenej alebo dodacieho listu vystaveného. 

 Katalóg – na záložke série (Výrobné čísla/ Výrobné série / Exspirácia) a v detailoch série boli 

odstránené stĺpce Kód skladu, Názov skladu a Množstvo. Namiesto toho bol pridaný nový detail 

Detaily zásob. Na príjmových dokladoch pri výbere detailu (karta Série položky katalógu) boli 

z tohto zoznamu odstránené stĺpce Kód skladu, Názov skladu a Množstvo. Namiesto toho bol 

pridaný nový detail Detaily zásob. 

 Dodacie listy prijaté – pre zjednodušenie párovania dodacieho listu s faktúrou prijatou dochádza 

k automatickému vyplneniu poľa Párovací symbol. Ak je na dodacom liste prijatom prázdne pole 

Párovací symbol, pri odchode z poľa Doklad prijatý, sa hodnotou vyplnenou v tomto poli vyplní 

pole Párovací symbol, stane sa tak ale iba v prípade, že. 

 Predajky vystavené – pre lepšiu kontrolu dokladov importovaných zo systému Predajňa SQL bol 

do zoznamu Predajky vystavené pridaný stĺpec Nepeňažná platba, a do filtra premenná 
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Nepeňažná platba a Platidlo.  Hodnota v stĺpci Nepeňažná platba je aktívna v prípade, ak je na 

doklade akákoľvek nepeňažná platba a to aj v prípade kombinácie peňažnej a nepeňažnej platby.  

 Predajky vystavené/prijaté 

o Pridané nastavenie Zaúčtovanie predajok na skupinu Predajok vystavených/prijatých. 

Užívateľ tak môže využiť existujúce Zaúčtovanie predajok alebo zaúčtovať podľa nastavenia 

na skupine (v tomto prípade je ale potom potrebné zatrhnúť prepínač Prebrať nastavenie zo 

skupiny na karte Zaúčtovanie predajok). 

o Upravené doplňovanie kontrolingových premenných (Činnosť, Stredisko, Zákazka) na 

pokladničné doklady a na interné doklady pri účtovaní nepeňažných platidiel – pokiaľ sa 

generujú aj položky (je nastavený Spôsob zaúčtovania: Na položky alebo Na skupinu 

položiek), tak sa do položiek dosadia kontrolingové premenné z položiek predajok, ak ale 

kontrolingové premenné na položke nie sú, tak sa tieto hodnoty dosadia z hlavičky predajky. 

 Skladové uzávierky  

o Ak ku skladovej uzávierke existuje uzamknutý korekčný doklad a užívateľ chce zmazať túto 

uzávierku, na začiatku závierky sa skontroluje, či je korekčný doklad zamknutý a pokiaľ áno, 

program vypíše informačnú správu s číslom dokladu. 

o Optimalizácia - zrýchlenie skladovej uzávierky a to ako pri vytvorení, tak aj pri mazaní 

uzávierky. 

 

1.5 Objednávky 

 Objednávky prijaté –  do Nastavenia zoznamu (otvorí sa pravým tlačidlom myši na uzle 

v Navigátore) pribudla voľba Upozorňovať na nevybavené položky rovnakého artiklu 

s možnosťami: 

o Nie 

o Rovnakého odberateľa 

o Áno 

Prednastavená hodnota je Nie, v takomto prípade neprebieha žiadna kontrola. Voľba Áno 

znamená, že pri uložení objednávky prebehne kontrola všetkých nevybavených položiek 

objednávok a v prípade, keď je niektorá z ukladaných položiek umiestnená na inej nevybavenej 

objednávke, zobrazí sa upozornenie „Niektoré z položiek dokladu sú nevybavené na iných 

objednávkach. Stlačením tlačidla OK zobrazíte ich zoznam“. Po stlačení OK sa zobrazí okno 

Zoznam už objednaných nevybavených položiek – v hornej časti sú vidieť skladové položky 

z aktuálne ukladanej objednávky (sú tu ako hlavné položky, tak aj podriadené – tie sú 

podfarbené na modro – a ďalej vratky podfarbené na červeno a s množstvom vyjadreným 

zápornou hodnotou). V dolnej časti sú nevybavené objednávky, ktoré obsahujú rovnakú 

skladovú položku. Kontrola prebieha cez všetky sklady, všetkých odberateľov (vrátane 

nevyplneného odberateľa) a na všetkých skladových položkách. Po voľbe Rovnakého odberateľa 

pri uložení objednávky opäť prebehne kontrola nevybavených položiek objednávok. V tomto 

prípade sa taktiež kontrolujú všetky sklady, ale len v rámci odberateľa, ktorý je uvedený 

v ukladanej objednávke. 
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 Objednávky vystavené  –  existujúca funkčnosť Upozorňovať na nevybavené položky rovnakého 

artiklu rovnakého dodávateľa sa rozšírila o možnosť Áno/Nie a teraz je rovnaká ako na 

objednávkach prijatých. 

 Generovanie objednávok –  pokiaľ je na piatej strane Sprievodcu generovania objednávok 

zvolená možnosť Generovať prevodky  pri dostupnom množstve na inom sklade, tak sa pre 

položky katalógu, ktoré majú rovnaký cieľový sklad, generuje iba jedna prevodka (doteraz sa pre 

každú položku katalógu generovala samostatná prevodka). 

 

1.6 Majetok 

 Upravené tlačové zostavy nad zoznamom vlastného majetku – Inventúrny zoznam, Karta 

majetku, Preberací protokol, Zoznam majetku – pole Cena obstarania premenovaná na Účtovná 

vstupná cena – stĺpec Účtovná vstupná cena sa plní sumou podľa karty majetku Účtovná vstupná 

cena (čiže podľa účtovných odpisov) – pri zmene účtovných odpisov sa zmení aj účtovná vstupná 

cena a táto zmena sa premietne aj do tlačových zostáv. 

 

1.6 Kniha jázd 

 Na skupinu Cestovných príkazov bol pridaný prepínač Sadzbu zahraničného stravného určiť pre 

každý deň. Jeho zaškrtnutím môže užívateľ zmeniť spôsob vyberania sadzby pre výpočet 

stravného. Ak je prepínač ponechaný nezaškrtnutý, berie sa sadzba zahraničného stravného pre 

celý CP podľa dátumu prvej (najstaršej) cesty. Po zaškrtnutí prepínača sa stravné počíta každý 

deň podľa aktuálne platnej sadzby. 

 

1.8 Ostatné 

 Hlavná kniha – dataset tlačovej zostavy bol rozšírený o nové premenné Zákazka a Činnosť. Tieto 

premenné je možné vložiť do tlačovej zostavy. 

 Automatické akcie  –  do nastavenia Automatické pripojovanie dokumentov pribudla možnosť 

výberu podpisu s ponukou: 

o Vybraný podpis 

o Podpis užívateľa 

o Podpis užívateľa, vybraný podpis 

o Vybraný podpis, podpis užívateľa 

o Nepodpisovať 

Navyše pribudlo nastavenie Vyžadovať platný podpis – pokiaľ je požadované podpisovanie PDF 

a podpis nie je platný, tak v priebehu automatickej akcie program zobrazí upozornenie, že sa PDF 

nepodarilo podpísať. 

 Sprievodca nastavením programu –  v záložke Banka je nový oddiel Príkazy k úhrade / Príkazy 

k inkasu s ponukou: 

o Kontrolovať nedoplnený variabilný symbol 

o Kontrolovať nedoplnený konštantný symbol 
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Na základe týchto možností pri uložení položky i celého príkazu k úhrade a príkazu k inkasu 

prebieha/neprebieha kontrola nedoplneného variabilného a konštantného symbolu. 

V predvolenom nastavení sú obe možnosti zaškrtnuté, tak aby bola zachovaná existujúca 

funkčnosť. 

 Odberateľské doklady – variabilný symbol nastavený na karte Firmy v záložke Obchod sa 

prevezme do dokladu a ďalej sa už pri zmene dátumu účtovného prípadu (u zálohových faktúr 

vystavených pri dátume vystavenia) neprepisuje podľa číselnej rady. To isté platí pre ručne 

vyplnený variabilný symbol, ktorý sa líši od číselnej rady – zmenou dátumu účtovného prípadu 

(dátumu vystavenia u ZFV) sa tento VS podľa číselnej rady neupravuje. 

 Zisk za doklad – ak pre položku katalógu doteraz neexistujú žiadne náklady, hodnota Zisk [%] 

(percentuálny zisk) sa doplní na hodnotu 100%. Táto funkčnosť sa dá zmeniť tak, že sa na Položke 

katalógu, v záložke Dodávatelia, zadá Skutočná posledná cena v DM a na položke dokladu sa 

potom v poli Typ nákladov vyberie Posledná nákupná cena položky katalógu – v tomto prípade sa 

pri výpočte zisku a percentuálneho zisku zohľadní pre výpočet nákladov práve hodnota zadaná na 

položke katalógu. 

 Doklady 

o Ak na položke katalógu existuje viacej jednotiek a niektorá je nastavená ako 

Nákupná/Predajná, alebo je priradená nejakému Dodávateľovi/Odberateľovi, potom sa 

v doklade táto vedľajšia jednotka dosadí do obsahu položky a množstvo sa stanový na 

hodnotu „1“. Množstvo hlavnej jednotky sa potom vypočíta podľa vedľajšej jednotky (podľa 

pomeru medzi týmito jednotkami). 

o Pri tlači konceptov sa tlačí vodoznak Koncept. (iba Money S5) 

 Klávesové skratky – klávesová skratka na výber adresy (F6) teraz funguje správne aj v týchto 

zoznamoch: Interný doklad, Výrobka, Zálohová faktúra prijatá, Objednávka prijatá, Dopyt vydaný, 

Ponuka prijatá, Objednávka vystavená 

 Do nastavenia skupín jednotlivých dokladov boli pridané nové zástupné znaky pre export 

tlačových zostáv – Názov firmy, pre doklady, ktoré obsahujú Konečného príjemcu, taktiež Názov 

firmy – Kon. príjemca. 

 Na dokladoch je pole Štát uvádzané s väzbou na výberový zoznam. 

 Predajné miesta centrály PSQL  

o  ak je v nastavení Predajok povolené Počítať zisk, pri dávkovom importe sa zisk vypočíta 

ihneď 

o pri importe Predajok sa vyplňuje kód a názov predajného miesta (nie je nutné mať na 

predajnom mieste vyplneného užívateľa, ktorý import uskutočňuje) 

 Inštalácia Money – po novom sa inštaluje SQL 2012 Express SP1. Pokiaľ sa Money inštaluje na 

operačný systém XP, je nutné SQL 2008 R2 nainštalovať ručne. 

 DevExpress – boli zmenené na novú verziu 12.2.7.0.  

   

 


