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Predajňa SQL: Novinky verzie 3.1.8 

Výrobné série a exspirácie 

• Predajňa SQL umožňuje odteraz aj predaj zásob s výrobnými sériami a exspiráciami. Princíp 
práce je obdobný ako pri práci s výrobnými číslami. 

Softvérový displej 

• Okrem hardvérových zákazníckych displejov je možné na vybranom monitore používať 
zákaznícky displej softvérový. 

 

Možnosť zadať počet kópií tlače 

• Pri tlači Dodacích listov je možné nastaviť, koľko kópií sa má pri tlači automaticky vytlačiť.  

Zvláštny režim DPH – použité tovary, cestovné služby, umelecké diela, 
starožitnosti, zberateľské predmety 

• Pri vkladaní položky sa kontroluje, či ide o položku zvláštneho režimu DPH,  

• Ak to tak je, sadzba DPH predajnej ceny sa nastaví na 0 %.  

• V rámci poznámky takejto položky sa tlačí text: „zvláštny režim – použitý tovar “. Obdobný 
text sa tlačí aj pre ďalšie zvláštne režimy DPH. 

• Úpravy ohľadne zvláštneho režimu DPH sú v Money S4/S5 dostupné od verzie 1.8.6. 

 

Kumulácia položiek  

• V rámci dokladu je možné kumulovať (/zlúčiť) rovnaké položky. Ku kumulácii nedochádza 
pri položkách s rozdielnou lokálnou zľavou, cenou, poznámkou, sadzbou DPH, u položiek 
s evidenciou výrobných čísel. 

 

Zmena názvu položky  

• Na položke dokladu môžete zmeniť jej pôvodný názov – zmenený názov je farbene 
odlíšený. 

 

Vyhľadávanie vo viacerých stĺpcoch/ poliach súčasne 

• V zozname tovaru a v zozname zákazníkov môžete vyhľadávať vo viacerých premenných 
(PLU, Názov, a iné) súčasne.  

• Pomocou znaku „%“ je možné vyhľadávať v jednom poli viacero textových reťazcov 
súčasne. 

 

 



CÍGLER SOFTWARE, a.s.  www.money.sk 

2  Hotline: 02 / 492 12344 
E-mail: obchod@money.sk 

 
 

Zadanie viacerých platidiel typu pohľadávka 

• Nepeňažné platidlá si môžete označiť ako: Cenina, Pohľadávka – Platobná karta, 
Pohľadávka. 

• Platidlo typu Pohľadávka je možné do dokladu vložiť viackrát, princíp ja obdobný ako je to 
u Cenín.  

• Platidlo Pohľadávka – platobná karta je možné vložiť do dokladu iba 1x. 

 

Intervalové (mesačné) uzávierky 

• Po zadaní 0000 Uzávierka Z sa vykoná tlač „ intervalovej“ uzávierky od prvého dňa 
aktuálneho mesiaca do dnešného dátumu (vrátane).   

• Po zadaní 0000 Uzávierka X sa zobrazí zoznam mesiacov. Po výbere mesiaca si môžete 
vytlačiť „ intervalovú – mesačnú“ uzávierku. 

 

 


