
ÚČTOVNÍCTVO

Zmeny v programe 

v roku 2018



Niektoré zmeny boli popísané vo všeobecných zmenách 

alebo budú popísané v iných samostatných prezentáciách



Vstup dát

Číslovanie pokladničných dokladov

V parametroch programu je nový parameter „Ponuka čísla pokl. Dokladu“

(nachádza sa v skupine "Účtovanie"). Týmto parametrom je možné určiť,

či sa pri zápise pokladničných dokladov bude ponúkať číslo dokladu na

základe počítadla v číselníku druhov dokladov alebo podľa počítadiel v

číselníku pokladníc.



V súbore parametrov nájdeme 

parameter CDPKL v skupine 

„Účtovanie“







Program ponúkol toto číslo na 

základe druhu dokladu a k 

nemu prideleného počítadla



Operatíva

Operatíva dokladov

Pri zobrazení detailu dokladov v operatíve sa pre väčšiu vypovedaciu

schopnosť v "bublinke" zobrazuje názov účtu, názov strediska označenie

typovej položky a označenie kalkulačnej jednice. Postačí myšou ukázať

na príslušný údaj.



Neodp.DPH par.49 ods. 4) Vnút. Zúčtovanie DPH

Bublinky sa zobrazia vtedy, keď na 

príslušným údajom podržíme krátko 

myš.



Tlačové výstupy

Výpočet a tlač priznania k dani z príjmov PO

Do progrmau je doplnená podpora na interaktívnu prípravu, tlač a

podanie DP k dani z príjmov PO.

Detailnejší popis je v samostatnej prezentácii.









Uzávierky

Hromadné uzávierky - určenie obdobia

Pri hromadných závierkách je možné určiť, po ktoré obdobie sa majú

závierky vykonať. Program pritom kontroluje zadané obdobie tak, že nie

je možné zadať staršie obdobie ani obdobie, ktoré by bolo po ultime

aktívneho účtovného roka (vrátane účtovania v hospodárskom roku).



Tu je možné určiť obdobie, po ktoré 

sa budú uzávierky realizovať.



Poznámky 2018

V programe sú k dispozícii poznámky za rok 2018 pre MÚJ aj ostatné ÚJ.

Spôsob prípravy a použitia je rovnaký ako v predchádzajúcom roku.

Detailne bol popísaný v samostatnej prezentácii na ročnom školení 2015.

Stručnejší popis je v samostatnej prezentácii na tomto ročnom školení.







Kópie – rušenie starých dát

V programe sú doplnené nové funkcie na riadené vymazanie starých

nepotrebných kópií dát a starých už spracovaných importných súborov.

Obe tieto funkcie sa nachádzajú vo voľbe "Kópie".

V prvom kroku zozbierajú informácie o tom, kde sa nachádzajú "staré

kópie" príslušných dát a podľa ich charakteru navrhnú ich vymazanie

alebo ponechanie.

Následne môžeme manuálne určiť, ktoré súbory je potrebné skutočne

vymazať a ktoré sa ponechajú.

V ďalšom kroku program vymaže vybraté súbory a prípadne z nich na

základe požiadavky vytvorí komprimovaný archív (ten zaberá približne

11% pôvodného miesta na disku).

Rušenie starých dát je možné robiť po vybraných adresároch po

vybraných obdobiach a s manuálnym dokončením výberu.



Tu si vyberieme skupinu dát 

na analýzu prípadne zrušenie:

„Staré“ importy



Nastavíme parametre pre 

zrušenie importov a necháme 

vyhľadať súbory



Za každú skupinu si môžeme 

prezerať súbory, nastaviť ich 

na vymazanie a potom 

spustíme vlastné vymazanie



Z procesu vymazania sa vytvára 

protokol – zoznam zrušených 

súborov



Tu si vyberieme skupinu dát 

na analýzu prípadne zrušenie:

Nepotrebné kópie



Nastavíme parametre pre 

zrušenie nepotrebných kópií a 

necháme vyhľadať súbory



Za každú skupinu si môžeme 

prezerať súbory, nastaviť ich 

na vymazanie



V detailnom súpise súborov 

danej skupiny môžeme 

jednotlivo vyberať súbory na 

vymazanie



Po výbere súborov spustíme 

vlastné vymazanie



Ak sa niektorý súbor 

nepodarí vymazať, 

dostaneme o tom správu



Zo zrušenia súborov sa 

vytvorí protokol. Vymazané 

súbory sú archivované v 

komprimovanom súbore




