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PODMIENKY PREVÁDZKY

Štruktúra zložky-

EKO2000 zložka programu

FOR nastavenia okien a zoznamov

DATA dátový adresár
ARCHIV archívne dáta

rrmmdd1 archívne dáta pre jednotlivé dni
rrmmdd2

Dátový adresár  -DATA- môže mať  v prípade multilicenicie názov odvodený
od názvu  firmy a môže sa opakovať v štruktúre viac krát. V prípade sieťovej
verzie môže byť dátový adresár uložený na serveri.

Program musí mať inštalované runtime knižnice  na každom počítači,  kde sa používa.

Operačny systém         -  WIN 98 SE , WIN XP, WIN 2000, WIN NT 4.0
    optimálne – WIN XP HOME, WIN XP PROF

Rozlíšenie obrazovky  - minimálne  1024 x 768

Miesto na disku           -  podľa množstva dát – minimálne  12 MB pre inštaláciu

Tlačiareň                     -  ľubovolná  celostránková –laser,LED  , alebo atramentová
 

Pre potreby  upgradov programu  je žiadúce pripojenie na internet.
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1. UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE

Skoro všetky funkcie programu je možné ovládať  aj klávesnicou. Klávesové
skratky pre jednotlivé funkcie sú uvedené vždy pri popise funkcie.

 1.1 MENU   
    okrem bežného spôsobu je možné každú volbu v menu vykonať aj klávesnicou.
    ALT – aktivácia menu  , potom stlačíte podčiarknuté-prípadne prvé písmeno
    V niektorých  moduloch je priamo uvedená klávesová skratka. 
    Napr. vydané faktúry je možné vyvolať myšou, alebo  skratkou ALT-V,
    alebo postupnosťou kláves ALT, F, V
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1.2 ZOZNAMY

Dáta programu sú prezentované formou zoznamov. Zoznam môže byť jednozložkový,
alebo dvojzložkový. Vprípade dvojzložkového zoznamu sú v spodnom zozname 
zobrazené údaje  patriace   vete, ktorá je v hornom zozname zvýraznená – aktuálna.

 

V spodnom zozname je obsah dokladu VP-P001
Aktivny je zoznam so zobrazenou mriežkou 

Prepínanie medzi horným a spodným zoznamom je možné myšou, klávesou F9, alebo
tlačítkom  

V každom zozname sa dá upraviť šírka stĺpcov / ťahaním pravého okraja hlavičky stĺpca/ 
Takisto je možné upraviť poradie stĺpcov /ťahaním celej hlavičky stĺpca/ a výšku riadkov,
/ťahaním spoku prvého riadku/
Tieto úpavy si program pre každý zoznam zapamatá. Dôležité je hlavne nastavenie
šírky stĺpcov pri prvom použití každého zoznamu tak, aby boli všetky údaje v zozname 
správne zobrazené.
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1.3. FUNKCIE ZOZNAMU

= F9   prechod z hornej zložky do spodnej  a opačne –len pre dvojzložkové 
zoznamy

 = F3  tlač zostáv, ktoré sa týkajú nastavenej vety /riadku/
napríklad tlač faktúry

=F2  tlač zostáv , ktoré sa týkajú celého zoznamu
napríklad tlač knihy faktúr

po zvolení funkcie tlač F3, alebo F2 sa objaví formulár, kde zvolíte
zostavu, ktorú si prajete vytlačiť a zariadenie kam si prajete tlačiť

=F7  použitie SQL výberu na daný zoznam / viď. kapitola SQL/

      prenos zoznamu do EXCELu  s voliteľným otvorením súboru
v asociovanom programe
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   špeciálny filter-umožňuje tvoríť zložité filtre spájané výrazmi
A ZÁROVEŇ , a   ALEBO

=F4  nájdi údaj v nastavenom stĺpci 
/ do stĺpca sa nastavíte kliknutím myšou/

      štatistika nastaveného stĺpca –súčet,počet,priemer,max a min hodnota
/ do stĺpca sa nastavíte kliknutím myšou/

 =F6  filtruj podľa nastaveného stĺpca 
/ do stĺpca sa nastavíte kliknutím myšou/

názov nastaveného stĺpca

 Aktivuj filter

Ukáž už aktívny filter          Zruš filter

Filtruj podľa zoznamu
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    = ENTER  uprav nastavený záznam /riadok/
 -zobrazí sa formulár

  =  DELETE   zruš nastavený záznam /riadok/

  = INSERT    vlož nový záznam
-zobrazí sa formulár

  = CTRL HOME  prvý záznam

  = SIPKA HORE  predchádzajúci záznam

 = SIPKA DOLE  nasledujúci záznam

 = CTRL END   posledný záznam

  =  ESC    ukonči zoznam / koniec/

Každú funkciu zoznamu je možné vyvolať aj pravým klikom myši na zoznam.
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1.4 FORMULÁRE

Pri zmene záznamu a pri vkladaní nového sa zobrazuje formulár, prislúchajúci
danému typu záznamu. 

Všeobecné funkcie formulárov:

Práve aktívna položka je zvýraznená

Formulár je možné ukončiť s uložením zmien klavesou PAGE DOWN, 
alebo   tlačítkom  

Formulár je možné ukončiť bez zmien klávesou    ESC, alebo tlačítkom   

Ak sa vpravo od položky nachádza  tlačítko  - umožňuje vložiť nový záznam do

číselníka.   Tlačítko   slúži na zobrazenie-zmenu záznamu v číselníku.

V nietorých prípadoch  je možné vložiť  záznam do číselníka stlačením klávesy

INSERT, aj keď tlačítko  nie je uvedené.

Pozíciu každého formulára na obrazovke zmeníte ťahaním za horný pás okna.
Takto zmenená pozícia sa zapamatá.
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2. ZÁKLADNÉ FUNKCIE  -  X SYSTEM

verzia programu      názov firmy    účtovné obdobie   dátový adresár
 

2.1 ARCHIVÁCIA  
dostupné sú dva typy archivácie:
1. Každá archivácia sa uloží do samostatnej zložky označenej 

RRRRMMDD, kde RRRR je rok MM je mesiac a DD je den

2. Archivácia sa ukladá do jednej zložky s názvom ARCHIV-
predchádzajúca sa prepíše
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2.2 ÚDRŽBA DÁT

Údržba dát sú špeciálne funkcie , ktoré užívateľ použije iba po konzultácii
so správcom systému. Pred každou z nich je potrebné archivovať dáta. 

- INDEXUJ                                    = indexovanie tabuliek nastavenej firmy

- PREVOD DÁT                            = prevod databázy na novú verziu 
           a údržba tabuliek /PAKOVANIE 

a INDEXOVANIE/

- OBNOV SKLAD A FAKTURÁCIU Z ARCHIVÁCIE
        = príjem údajov skladu a fakturácie

- PRÍJEM DÁT ENGO         = špeciálny príjem dát pre firmu ENGO

- OBNOV DÁTA Z ACHIVÁCIE = obnova dát z predchádzajúcej 
                                                                                   archivácie. POZOR! aktálne dáta

budú prepísané!!!

- OPRAV DATABÁZU                 = /len pre správcu/

-ODLOŽ DÁTA                             = kópia dát do inej zložky

- VYTVOR DÁTOVÝ ADRESÁR=vytvor prázdny dátový adresár

- IMPORT DÁT ÚČTY TOVAR   = import dát z programov
 UCTY a TOVAR /DOS/

- IMPORT DÁT ÚČTY TOVAR   SO ZACHOVANÍM 2007
        = import dát z UCTY /DOS/ - len

doklady 2007 a majetok

- IMPORT DÁT ENGO                = špeciálny import dát z programu
TOVAR /DOS/

- EXPORT DÁT ÚČTY A TOVAR 
       = export do programov UCTY a

TOVAR /DOS/. POZOR! dáta
v programoch sa prepíšu!!!
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2.3 ŠPECIÁLNE FUNKCIE
Špecialne funkcie sú určené pre správcu systému. 
Umožňujú spúšťanie skriptov, prácu s dátami,
úpravu existujúcich zostáv a tvorbu nových.

2.4. PREPNI FIRMU
Modul PREPNI FIRMU slúži na zmenu dátového adresára.

Po nastavení do správneho adresára-zložky stlačte tlačítko SELECT. Program
požiada o zadanie hesla a vykoná kontrolu správnosti dát. Názov firmy a dátového 
adresára sa objaví v hornom páse hlavného okna programu.

2.5 KONIEC
Ukončenie programu EKO2000.

15



3. ZÁKLADNÉ NASTAVENIA PROGRAMU – DEFINÍCIE

3.1 FIRMA – HLAVIČKA
V tomto module zapíšete faktúračné údaje Vašej firmy

Prepis názvu firmy je možný len pri špeciálnych prístupových právach.     
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3.2 FIRMA  - NASTAVENIE
V module FIRMA-NASTAVENIE definujete  niektoré nastavenia 
programu.  Je doležité venovať pozornosť  nastaveniu parametrov v tomto 
module!

Vynechať v zostavách čiary ? a Vynechať v zostavách boxy ?  slúži na úpravu zobrazenia
výstupných zostáv. V niektorých prípadoch pôsobí podčiarkovanie jednotlivých riadkov
a rámčekovanie súčtov rušivo - v takomto prípade záškrtnite uvedené možnosti.

Font zoznamov – veľkosť fontu použitého pri zobrazení zoznamov.
Font dokladu    -  to isté pre vstup účtovného dokladu.  

impdata U-T relat   -  zložky programov  UCTY a TOVAR pre import dát

vynechat vo fakturach rabat? – vo faktúrach a dodacích listoch nebude uvedený rabat
ocenenie skladu metodou FIFO?-
 v tlaci FA vynechat poznamky – pri tlači faktúr nebudú tlačené poznámky z výdaja
kontrolovat predaj pod nákupnú cenu- program upozorní na predaj pod nákup.cenu
Od dátumu......   – od daného dátumu sa bude pri vkladaní príjmu odpisovať
                                z vydanej objednávky automaticky 
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TAMARA-PORT  - umiestnenie a názov súboru obsahujúceho pokladničný blok
/ len pre komunikáciu s pokladňou/

Dátum DPH vkladať podľa obdobia?  - bežne sa ako dátum DPH predkladá dnešný
deň. Keďže do výkazu DPH sa doklady začleňujú podľa tohto
dátumu, je niekedy výhodňejšie predkladať ako dátum DPH
deň, ktorý spadá do nastaveného účtovného obdobia.
Napr. Ak je dnes 4.10.2007 a účtujem obdobie 2007-9, bežne
by sa navrhol dátum DPH 4.10.2007 , so zaškrtnutou touto voľbou
by sa navrhol dátum DPH 28.9.2007.

Rok končí v mesiaci – posledný mesiac účtovného roka / bežne 12/

Výkaz DPH len podľa obdobia ?....- Bežne do výkazu DPH vstupujú doklady podľa 
dátumu DPH. Tu sa dá zvoliť, aby do vykazu 
vstupovali podľa obdobia, v ktorom boli 
zaúčtované.V takomto prípade nie je možny žiadny
posun dokladov vpred ani vzad vo výkaze, ale nie 
jepotrebné venovať pozornosť dátumu DPH

3.3 FIRMA – HESLÁ
V tomto module zadáte mená a prístupové heslá do programu.

3.4 KURZY
Zápis kurzového lístka. Dátum v kurze nie je povinný. Kurz
bez dátumu sa považuje sa stále platný.

3.5 VOĽNÉ  TEXTY
Voľné texty sú časti textov, ktoré sa dajú kopírovat do iných
textov- napríklad do textu na vrchu faktúry, alebo do textu na 
spodku faktúry...  Kopírovanie sa vyvolá pravým klikom myši,
alebo klávesou CTRL-T 

3.6 KÓDY – STREDISKÁ
Definovanie stredísk pre účely skladu,fakturácie a účtovníctva.
Používajte podľa možnosti kódy stredísk s rovnakou dĺžkou. 

3.7 KÓDY – AKCIE
Definovanie číselníka akcií.
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3.8 KÓDY – KÓDY DOKLADOV
Definovanie kódov dokladov výdaja – príjmu a faktúr.
Ak sa budú tieto kódy používať na rozlíšenie faktúr, je možné
priradiť ku kódu aj text, ktory sa zobrazí vo faktúre.

3.9 KÓDY – KÓDY ADRIES
Kódy adries sa používajú na členenie adries do skupín pre
sklad a fakturáciu. 

3.10 KÓDY – TYPY ADRIES
 Tu sú zadefinované typy adries /ODB-odberateľ,DOD-dodávateľ../
 Ku každému typu je priradená farba v zozname adries. 
 Položky obrat OD- DO a rabat  sa využívajú pri automatickom
 priraďovaní typov  a rabatu k adresám podľa obratu- v takom 
 prípade vyjadrujú typy adries  dôležitosť zákazníka / VIP..../.

3.11 RADY FAKTÚR
Pre sprístupnenie modulu fakturácie je potrebné zadefinovať 

       číselné rady jednotlivých  dokladov typu faktúra. Definujú sa tu nie 
       len číselné rady faktúr, ale aj objednávok vydaných , prijatých  
       a potvrdeniek v hotovosti. Program len podľa tejto definície určuje 
       povahu jednotlivých dokladov typu faktúra. 

Ak nemá doklad zadefinovanú žiadnu číselnú radu, nedá sa s ním 
pracovať. 
Pre každý typ dokladu môže byť defiovaných viac číselných rád,
každá múže mať iné vlastnosti. Táto definícia je dúležitá aj pre 
účtovníctvo, lebo je tu zapísaný  typ dokladu, na ktorý sa faktúra
účtuje.
Definovaniu rád faktúr treba venovať pozornosť.
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Druh – faktúra vydaná, prijatá, objednávka vydaná,prijatá a potvrdenka hotovosť

číselná rada-rozlíšenie v rámci druhu. Napr. fa vydané múžu mať číselnú radu 
01 , 02 a 03  ,alebo  FV1,FV2 ...... Je možné zadefinovať aj znaky
za lomítkom /číslovanie typu  01001/07.

popis- objavuje sa v ponuke
 

VYDAJ/PRIJEM  - V = vydaj, P = prijem / !prijata objednávka je V a vydaná P/

názov dokladu- objaví sa v doklade

platobné podmienky – zobrazí sa v doklade

dekativovat?  - po zaškrtnutí sa nebude objavovať v ponuke. / len v ponuke neaktívnych/
 napr.  faktúry minulých rokov

Nebude sa tvoriť zároveň výdaj a príjem?
- doklad nebude tvoriť automaticky výdajku-príjemky /napr.objednávka/
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-
LEN neskladové položky

- pri zápise riadkov faktúry-objednávky sa budú ponúkať len neskladové
položky

vystup na TAMARU – vystup dokladu cez pokladňu

Ciselna rada prijem-vydaj – pri tvorbe prijemky – vydajky sa použije daná čís.rada

cislo vydajky-prijemky=cislo FA – výdajka a príjemka budú mať rovnaké číslo ako FA

kod – do dokladu sa automaticky zapíše kód

specialne zaokruhlenie.... -  pre túto čís radu platí iné zaokrúhlenie ako inde v programe

cislena rada realizacnych FA a následné položky ....
- tu  sa definuje ako sa bude objednávka realizovať do faktúry

menitelny text do faktúry  - do faktúry v tejto rade sa vloží text, ktorý je možné zmeniť

pevný text do faktúry  - do faktúry v tejto rade sa vloží text, ktorý NIE je možné zmeniť

UCTOVANIE FAKTUR   druh dokladu  - druh účtovného dokladu, ktorý sa použije pri 
       účtovaní faktúry

     predkontacia  - predkontácia, ktorá sa použije pri 
       účtovaní faktúry

    vynechat .... miest - kolko znakov sa odtrhne zľava z čísla FA,
            aby sa vytvorilo číslo účtovného dokladu

3.12 POKLADNE 
definovanie pokladní pre modul POKLADNE / nie pre 
účtovníctvo/. Definuje sa skratka pokladne , mena a sposob
číslovania dokladov.

3.13 SKLAD DEFINÍCIE – SKLADY

číselník skladov
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3.14 SKLAD DEFINÍCIE – KOMODITY

číselník skladových komodít. Pri každej komodite je položka na 
zápis analytického účtu, ktorý sa použije pri účtovaní výdaja-
príjmu 

3.15 SKLAD DEFINÍCIE – RADY PRÍJEM VÝDAJ 

Každá číselná rada výdaja a príjmu musí byť tu zapísaná, a to 
ešte pred definovaním RÁD FAKTÚR. Význam položiek je 
rovnaký ako pri definovaní rád faktúr.

3.16 INTRASTAT KÓDY

definícia číselníka pre výkaz INTRASTAT
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3.17  ÚČTY  DEFINÍCIE  - OSNOVA

Pre každý rok je definovaná samostatná osnova. Program zobrazí len osnovu
pre nastavený rok / podľa nastaveného obdobia/. Ak pre daný rok ešte nebola 
osnova vytvorená, program skopíruje osnovu z prechádzajúceho roku. Aby bolo 
možné vkladať účtovné doklady, musí byť osnova zadefinovaná.

 

Funkcia F – F8 zabezpečí hromadný zápis riadkov výkazov do osnovy, a to 
obidvoch výkazov, alebo len SÚVAHY, alebo len VÝSLEDOVKY.
Toto je potrebné pri zmene výkazov, napríklad pre VÝSLEDOVKU pri prechode
z roku 2006 na rok 2007

ZOSTAVY     -  ZOSN  - osnova so slovenskými textami
   ZOSN_DE – s nemeckými
   ZOSN_ANG – s anglickými
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3.18 ÚČTY DEFINÍCIE  DRUHY DOKLADOV

Pre každý účtovný okruh je definované jeho označenie.  V číselníku
môže byť viac zápisov s rovnakým označením, potom  sa musia mať rôzne 
označenie predkontácie.

Tu uvedené zápisy budú skopírované do vstupného dokladu, pri použití
tohto účtovného okruhu  /  prípadne tejto predkontácie/. 

Položka SUMTYP sa používa pre špeciálne prenosy faktúr do účtovníctva-
označuje typ sumy, ktorá má byť uvedená v riadku.
Ak sa pre prenos faktúr do účtovníctva použije druh dokladu bez zapísanej
predkontácie, program použije štandardné účtovanie.
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3.19  ÚČTY DEFINÍCIE  - STREDISKÁ

Definovanie hospodárskych stredísk.

3.20 ÚČTY DEFINÍCIE  - TEXTY

Číselník textov dokladov. Tieto texty sa vyvolajú pri
účtovaní klávesou F9 v položke text. Takisto sa dajú aj
priamo pri účtovaní zapísať. Texty môžu patriť jednomu
druhu dokladu,alebo všetkým /ak druh nieje uvedený/
Špeciálne texty sú:

@OSN do textu sa uvedie názov účtu
@ADR do textu sa uvedie náyov adresy
@DPH do textu sa uvedie názov kódu DPH

3.21 ÚČTY DEFINÍCIE  - DPH

Číselník kódov DPH. Každý kód zodpovedá kolónke vo 
výkaze DPH. Navyše sú zadané aj základy dane, ktoré
nie sú vo výkaze / ich kód je zodpovedajúca DPH + 40/

3.22 ÚČTY DEFINÍCIE  - OBSTARANIE TOVARU EU
3.23  ÚČTY DEFINÍCIE  - OBSTARANIE  SLUŽBY EU

Vstupný doklad umožňuje pomocou funkcie F11 
automatické účtovanie obstarania v EU. Pre účely tohto
účtovania musia byť zadefinované účty a kódy DPH, ktoré
funkcia použije.

protiúčet k 321
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4. ADRESÁR                       
Pri vstupe do adresára  zvolíte triednie zoznamu podla názvu, alebo podľa čísla .
V prípade že používate kód adresy, zoznam môžete obmedziť
na zvolený kód

V kolónke číslo uveďte jednoznačnú identifikáciu adresy / výhodné je 
použiť písmená/

Ku každej adrese sa dajú definovať rabaty na jednotlivé skladové komodity.
Pri fakturácii sa použije  tu definovaný rabat,cenová úroveň a splatnosť
Adresa tovaru sa uvedie v hlavičke dodacieho listu /ak je vyplnená/
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5. FAKTÚRY

Moduly VYDANÉ FAKTÚRY, PRIJATÉ FAKTÚRY, POTVRDENKY HOTOVOST,
PRIJATE OBJEDNAVKY, VYDANE OBJEDNAVKY  sú veľmi podobné a práca
s nimi je rovnáká. V tejto príručke sa budeme preto venovať hlavne modulu VYDANE 
FAKTURY.

Pred použitím hore uvedených modulov, musia byť zadefinované číselné rady 
jednotlivých typov dokladov v module DEFINICIE – RADY  FAKTUR !
Pre každý typ dokladu, ktorý budete používať je potrebný aspoň jeden zápis
v definícii.
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5.1 VYDANÉ FAKTÚRY

V nasledujúcom formuláre zvolíte číselnu radu faktúr, s ktorou si prajete pracovať

Požitím funkcie DOKLADY /PAGE DOWN/ sa aktivuje zoznam faktúr v zvolenej 
číselnej rade.  
Stlačením tlačítka FILTER /CTRL-T/ umožníte zadávať filter zoznamu. ďalšie 
filtrovanie je možné už v zobrazenom zozname funkciou FILTER/F6/.
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Nasleduje dvojzložkový zoznam, kde v hornej časti sú hlavičky faktúr, v spodnej obsah 
nastavenej faktúry.
/čierna mriežka určuje , ktorý zoznam je aktívny/

Novú faktúru  zapíšete vložením hlavičky  v hornej  časti zoznnamu      

Po vyplnení údajov hlavičky sa automaticky aktivuje spodný zoznam – tu zapisujete

tiež funciou  jednotlivé riadky faktúry / skladové aj neskladové/.

Špeciálne funkcie  zoznamu:

horná časť:  - účtovanie nastavenej faktúry / pre správnu funkciu musí byť 
module DEFINICIE – RADY FAKTUR pre danú číselnú radu
zapísaný účtovný druh dokladu/

 - vlož , alebo odstráň výdajku  z faktúry / treba zadať číslo dokladu/

 -vyskladni riadky faktúry – ak v momente fakturácie nebola zároveň
tvorená výdajka / vytvorí sa výdajka, ak je na sklade už tovar/

- zápis úhrady nastavenej faktúry –sú možné aj čiastočné úhrady

29



 - tlač faktúry
V prípade definovanie viac bankových účtov je možné zvoliť
aj účet. 
 Tlačiť sa dá podľa voľby aj od nastavenej faktúry do konca 
zoznamu

ZOSTAVY:
FAK0_.... /nemusí sa v ponuke objaviť/

takto sa označujú špeciálne faktúry/-
t.j. vytvorené podľa požiadaviek

FAK1_SKK bežná faktúra
FAK1_SKK#…….     tlač FAK1_SKK spolu s uvdeným 

dokladom
FAK1_SKK_LENMENA bežná FA bez prepočtu na SKK
FAK2_ANGL FA v anglickom jazyku
FAK3_DODACI dodací list
FAK3_DOKLAD výdajka k faktúre
FAK3_UCTOVANIE faktúra aj s účtovaním

 - tlač zoznamu

ZOSTAVY:
ZFAK1_VAL kniha FA v cudzej mene
ZFAK2_SKK kniha FA v SKK
ZFAK3_NESKLAD  zoznam  neskladových položiek
ZFAK3_NESKLAD _SUM -„-   -súčet za  karty tovaru
ZFAK3_TOVAR zoznam fakturovaných skladových položiek
ZFAK3_TOVAR_SUM    -„-   -súčet za  karty tovaru
ZFAK3_NEDODANE    zoznam nedodanych položiek
ZFAK3_NEDODANE_SUM   -„-    -súčet za  karty tovaru

 - umožňuje označiť faktúru, prípadne skupinu faktúr .
Toto označenie sa dá použiť pri filtrovaní.

spodná časť:

 - priradnie nastavného riadku k šablóne intrastat. Šablóny sa 
definujú v module DEFINICIE.
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Vstupný formulár hlavičky faktúry:

Program navrhne číslo FA – dá sa zmeniť. Pri prvej faktúre danej rady nastavte aj  počet
znakov v čísle faktúry.

Pre bežnú fakturáciu je postačujúce vyplniť adresu a dátumy.
   - zápis novej adresy     - úprava použitej adresy 

Nebude sa tvorit zaroven vydaj-prijem  - označenie tejto voľby zabezpčí, že sa nebude
zároveň tvoriť výdajka a je možné vydávať aj karty, kde nie je dosť kusov na 

stave. Riadky faktúry sa neskôr vyskladnia funkciou .  

V položkách  TEXT NA VRCHU FA a TEXT NA SPODKU FA je možné použiť
nasledovné funkcie:

DVOJKLIK ,alebo F9  ....  zvačši vstupné oknu
PRAVY KLIK, alebo CTR/T....  vlož text z defnície voľných textov
CTRL/W,PAGE DOWN ....   ukonči okno

Pre každú faktúru je možné nastaviť individuálne zaokrúhlenie v prípade potreby.
 
Na spodku formulára sú uvedené súčty za celú faktúru / súčty riadkov/.
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Vstupný formulár riadku faktúry /spodný zoznam/:

DRUH   -  druh A = skladová položka,  druh N = neskladová položka
     obidva druhy sú definovné v skladových kartách.

SKLAD,KOMODITA,CISLO – tieto položky určujú skladovú /neskladovú/ kartu ,
ktorej sa tento výdaj týka. Ak nevyplníte všetky údaje objaví sa 
ponuka skladových ,a lebo neskladových kariet.

Ponuka sa dá aj vyvolať funkciou  .  
Po zobrazení ponuky nájdite správnu kartu a zvolte ju dvojklikom., alebo

ENTER-om. Na hladanie v ponuke využite funkcie 

  - nájdi   - filtruj 

a hlavne  - zobraz len skladové karty s nenulovym zostatkom
 

NAZOV   -  názov faktúrovanej karty je možné prepísať. Dajú sa použiť všetky funkcie 
      platné pre voľný text = dvojklik, F9 = zvačši okno, atd..............

Funkcia  umožní zvoliť cenu z cenníka, ktorý je uvedený v karte.

 ukáže históriu faktúrovania tejto skladovej-neskladovej karty.
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5.2 PRIJATÉ FAKTÚRY

Ovládanie je rovnaké ako u vydaných faktúr

5.3  POTVRDENKY HOTOVOSŤ

Ovládanie je rovnaké ako u vydaných faktúr.
 Výstup je možný len na fiškálny modul, prípadne tlač dodacieho listu.

5.4 PRIJATÉ OBJEDNÁVKY

Ovládanie je rovnaké ako u vydaných faktúr

Funckcia   slúži na realizáciu nastavenej objednávky/, alebo všetkých objednávok 
do konca súboru /  do vydanej faktúry a výdajky.

5.5 VYDANÉ OBJEDNÁVKY

Ovládanie je rovnaké ako u vydaných faktúr

Funckcia   slúži na realizáciu nastavenej objednávky  do prijatej faktúry a príjemky,
prípadne len do príjemky. V momente relizácie je možné zvoliť  riadky, ktoré sa nebudú
realizovať.  Vytvorí sa prepojenie medzi objednávkou a príjemkou. Toto prepojenie
sa dá prehliadať.
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5.6 PRÍKAZY NA ÚHRADU

Tvorba  príkazov na úhradu, voliteľne prenosom z prijatých faktúr.
Všetky banky, pre ktoré sa budú vystavovať príkazy musi byť definované v podponuke
DEFINICIE BANK PRE PRIKAZY

 

hornej časti sú  jednotlivé príkazy, v spodnej obsah príkazov

ZOSTAVY
ZPRIK_HROMADNY hromadný príkaz na úhradu
ZPRIK_PRIKAZ príkaz na úhradu
ZPRIK_ZOZNAM zoznam príkazov

V riadkoch príkazov je funkciou  prístupný zoznam
neuhradených prijatých faktúr. Z tohto zoznamu prevezmete faktúru   ENETER-om, 
alebo DVOJKLIKOM. Po prevzatí je možné priamo do faktúry zapísať úhradu.
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5.7 ZÁPIS ÚHRAD Z ÚČTOVNÍCTVA

Do faktúr sa zapíšu úhrady zo zvolených účtovných dokladov.

5.8 NEAKTÍVNE RADY

Tu sú prístupné faktúry, objednávky  , ktorých číselné rady boli označené jako neaktívne.
Napr. doklady minulých rokov….

5.9 ZMAZANÉ FAKTÚRY

Zoznam všetkých zmazaných faktúr.

5.10 PRÍJEM OBJEDNÁVOK

Špeciálna funkcia – príjem objednávok zo vzdialeného programu.

5.11 POŠLI OBJEDNÁVKY

Špeciálna funkcia – pošli objednávky do vzdialeného programu.
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6. SKLAD

6.1 SKLAD – KARTY

Po voľbe obmedzenia zoaznamu, prípadne aktivácii filtra sa zobrazí dvoljzložkový 
zoznam. V spodnej časti sú zobrazené všetky  pohyby nastavenej karty. Pohyby bez 
uvdeného čísla dokladu /výdajky-príjemky/ sú nedodané /objednávky, alebo nedodané 
riadky faktúry/.
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V skladovom zozname sú dôležité funkcie

  - filter

   - ukáž len karty, kde účtovný počet je vačší ako 0.

ZOSTAVY

XSKLAR_DET  skladová karta nastavenej vety

SKLKAR_DET   skladové karty pre všetky vety zoznamu
SKLKAR_KONSTAV stav na sklade / všeboecnejšie tlače sú v module

ZOZNAM/
SKLKAR_POZN   skladová karta s uvedenou poznámkou

6.2 SKLAD ZOZNAM

Ako SKLAD_KARTY – len jednozložkový zoznam.
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6.3 VÝDAJ

Zoznam výdajok.
V module DEFINICIE – SKLAD DEFINICIE – RADY -PRIJEM/VYDAJ musia byť 
zadefinované číselné rady.
Po voľbe číselnej rady sa zobrazí dvojzložkový zoznam výdajok. V hornej časti sú 
hlavičky dokladov a v spodnej riadky-obsah.

 

Funkcie: 

- účtovanie výdajky

ZOSTAVY:

- DOKL1_DOKLAD tlač dokladu
DOKL1_DODACÍ dodací list k výdajke

  -           ZDOK1_ZOZNAM zoznam dokladov
 ZDOK2_DETAIL hromadná tlač výdajok – pre všetky výdajky 

uvedené v hornej časti zoznamu.  

V spodnej časti -    - priradenie riadku výdajky k šablóne INTRASTAT.
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6.4 PRÍJEM

Obsluha modulu je identická ako v predchádzajúcom module – VYDAJ.

6.5 ZOSTAVY

DATUM OD –DO do zostavy budú načítané len príjmy a výdaje za dané
obdobie. Poč.stav je k dátumu OD, konečný k dátumu DO

LEN NENULOVÝ KONEČNÝ STAV   len karty s nenulovým stavom k dátumu DO
LEN NULOVÝ KONEČNÝ STAV   len karty s nulovým stavom k dátumu DO

LEN BEZ PRÍJMU V OBDOBÍ len karty bez príjmu v období OD -DO 
LEN S PRÍJMOM V OBDOBÍ len karty s príjmom v období OD –DO

LEN BEZ VÝDAJA V OBDOBÍ len karty bez výdaja v období OD -DO
LEN S VÝDAJOM V OBDOBÍ len karty s výdajom v období OD -DO

DOKLADY obmedzenie dokladov podľa výberu
Okrem iného sa tu dá zvoliť, aby sa tlačili len neskladové 
zostavy.
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TYP ZOSTAVY SKLADY – súčty za skladové karty
STREDISKÁ,ADRESY,KODY,AKCIE,MESIAC-

celá zostava sa opakuje za každé stredisko,adresu....
MESIAC VYDAJ PC a MESIAC VYDAJ MJ- špeciálna

zostava – v stĺpcoch sú mesiace daného roka 

DETAILY SKLADOVE CISLA – súčty z skladové čísla
KOMODITY- len súčty za komodity /a vyššie súčty/
SKLADY- len súčty za sklady /a vyššie súčty/

 LEN SUCET- len celkové súčty-podľa typu zosatavy
DOKLADY – detailný výpis všetkých dokladov

Po  voľbe použite tlačidlo  - zobrazí sa zoznam – obsah zostavy

Ďalej  po použití   zvolíte typ zostavy:

SKLZOS_SKL všetky údaje ku kartám=príjem,výdaj,PS,KS

SKLZOS_SKL_INVENT      inventúrny zoznam

SKLZOS_SKL_STAV len stav v MJ a SKK- uvedené sú VŽDY 
LEN karty s nenulovým konečným stavom

SKLZOS_SKL_PRIJEM len príjem. Uvedené sú iba karty s príjmom.

SKLZOS_SKL_VYDAJ len výdaj. Uvedené sú iba karty s výdajom.

Pred volľbou zostavy je možné karty filtrovať, prípadne namiesto tlače exportovať do 
excelu.

6.6 ŠPECIÁLNE VÝBERY – ENGOEXC

Špeciálne exporty do excelu.
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6.7 INTRASTAT

Pre  účely výkazu INTRASTAT  musia byť v riadky dokladov priradené k šablónam 

intrastatu pomocou funkcie  .  Šablóny  musia byť vopred zadané v tomto module.

Funkcia   - zostavenie a tlač výkazu. Zostavený výkaz sa dá importovať do 
programu INTRASTAT-CS /SK/ pomocou zvoleného  XML súboru.
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7. POKLADŇA

Pokladne musia byť zadefinované v module DEFINICIE – POKLADNE. Tu sa definujú
jednotlivé pokladne, mena a spôsob číslovania dokladov / príjem a výdaj samostatne, 
alebo v jednej rade/.
Po voľbe pokladne, prípadne po zvolení filtra sa zobrazí zoznam pokladničných 
dokladov.

Funkcia F2 tlač vyvolá ponuku funkcií pokladne

Uzavretie dokladu zruší všetky zápisy pokladne a vytvorí počiatočný stav.
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Vstupný formulár dokladu:

Zaškrtnutím voľby  NEPREPOCITAVAJ DPH  sa zabezpečí možnosť vložiť  DPH, bez
automatického prepočítavania programom.

  slúži na tlač dokladu – dva doklady na stranu, prípadne jeden doklad plus
formulár na predkontáciu v spodnej časti.
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8. MAJETOK

           8.1 KARTY MAJETKU

V module MAJETOK sú zapísané všetky karty majetku.
Pred vstupom do zoznamu zvolíte jeho parametre:

 

CTRL-T – umožníte zadať filter        Podľa potreby zvolíte, aké údaje sa majú obrazovať
 v spodnej časti dvojzložkového zoznamu.
V hornej časti sú vždy karty s uvedenými daňovými 
odpismi.
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v hornej časti sú údaje založené na daňových 
odpisoch, nezávislo od spodnej časti

Vstup novej karty je pomocou funkcie  v hornom zozname.

Zmena karty pomocou funkcie   v hornej časti zoznamu
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SPOSOB ODPISU  - zvolíte jednu z možností:
0 NEODPISOVANE           -  majetok nebude odpisovany
1 ROVNOMERNY ODPIS – odpis rovnomerne podľa zadaných 

percent
2 ZRYCHLENY ODPIS     -  odpis podľa zadaných podielov
3 PRI OBSTARANÍ            - jednorázový odpis pri vložení karty 

podľa zadaného percenta pri obstaraní
4 NEHMOTNÝ MAJETOK- rovnomerne podľa zadaných 

percent. Oproti rovnomernému odpisu je odpis počítaný ako 
súčet mesačných odpisov. 

Pri vložení investície vždy skontrolujte percentá odpisov-prípadne 
podiely.

Automaticky sa vytvorí odpis pri zadaní spôsobu – PRI OBSTARANÍ – obdobie odpisu
je v tomto prípade obdobie zaradenia.
Automaticky sa vytvorí aj pri iných spôsoboch odpisu , ak vložíte percento do kolónky 
PRI OBSTARANÍ .  Takto vytvorený odpis bude mať  obdobie 1900-01, aby sa 
nezobrazoval medzi bežnými odpismi. V prípade, že sa nedá suma požadovaného odpisu
presne určiť percentom, môžete vypočítanú hodnotu opraviť /funkcia F7/ 
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FUNKCIE   :

F2   odpisový plán -  zobrazenie  predpokladaného odpisovania  

F3   odpisy             -  prehľad o daňových/účtovných/IAS odpisoch
          pre danú karu. Tu je možné odpisy ručne zadávať a 

                                                         meniť / napríklad mimoriadne odpisy /

F8 zmeny ceny      - prehľad o zmenách cien danej karty, oprava a 
        vkladanie nových úprav cien.
        Každá úprava OC musí byť v tomto module zachytená.
       / výnimkou je len oprava chybne zadanej OC/  
       Pri vkladaní zmeny ceny, venujte pozornosť aj zadaniu 
       správneho obdobia  od kedy zmena platí.
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8.2 ODPISY

Modul odpisy slúži na automatické odpisovanie /daňové –účtovné-IAS/, 
umožňuje aj tlač ročných-mesačných odpisov a prenos do účtovníctva.

ODPISY OBDOBIE   -  zoznam a tlač odpisov za uvedené účtovné obdobie
   s voliteľným vynechaním odpisov krátkodobého majetku

ODPISY ROK            -  zoznam a tlač odpisov za uvedený rok
   s voliteľným vynechaním odpisov krátkodobého majetku

VYTVOR ODPISY    - tvorba odpisov pre všetky karty za uvedené obdobie

ZRUŠ ODPISY          - zrušenie odpisov za uvedené obdobie

PRENES DO ÚČTOVNÝCH 
- prenos daňových odpisov do účtovných

UCTUJ - zápis odpisov do účtovníctva

UCTUJ sumáciou       - zápis odpisov do účtovníctva sumáciou, t.j. za každú
  kombináciu účtu oprávok a účtu odpisov je len jeden zápis
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8.3 PODSÚVAHOVÝ  MAJETOK

Zoznam nedpisovaného majetku. Tento zoznam je  samostatný a nemá žiadne 
spojenie na modul MAJETOK.
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8.4 ZMENY CENY

Zoznam všetkých zmien cien . V prípade potreby  sa dajú zmeny ceny za
dané obdobie, alebo daný rok získať filtrovaním stĺpcou ZODPROK, alebo
alebo ZODPOBD ,

pomocou funkcie 
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8.5 ZOSTAVY - MAJETOK

V prvom kroku zadáte do výberového okna požadované obmedzenia.
Tlačidlom ZOZNAM, alebo klávesou PAGE DOWN, sa zobrazí  
jednozložkový zoznam  majetku aj so súčtovými riadkami.
Úhrn oprávok a zostatková cena,ročný odpis, mesačný odpis,  sú
hodnoty, ktoré závisia od zvoleného typu odpisov /daňové,účtovné,IAS/ 

Funkciou  sa naštaruje výber tlačových zostáv.

ZOSTAVY:

ZPZ_ZOZNAM zoznam majetku
ZPZ_ZPODPISPLAN          odpisový plán
ZPZ_ZPZKARTA                 karta nastaveneho majetku
ZPZ_KATY_VSETKY         karty majetku pre celý zoznam

8.6 ODLOŽENÁ DAŇ

Zoznam obsahuje   podľa volby:
- porovnanie účtovných a daňových odpisov
- porovnanie IAS a daňových odpisov

            - porovnanie účtovnej a daňovej zostatkovej ceny
            - porovnanie IAS a daňovej zostatkovej ceny
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9. ÚČTY

9.1 DOKLADY

V tomto module sa vkladajú  a prípadne menia účtovné doklady.
V prvom kroku zvolíte druh dokladu.

Po voľbe druhu dokladu sa zobrazí, dvojzložkový zoznam. V hornej časti
sú hlavičky dokladov / za každý doklad jeden riadok/, v spodnej časti je detail
dokladu.

 Funkcia INSERT v hornej časti slúži na vstup dokladu /zobrazí sa vstupný formulár/
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Už zaúčtovaný doklad je možné meniť , upravovať        len po jednotlivých riadkoch.
Na zmenu je určený funkcia ENTER v spodnej časti

ZOSTAVY  F3  
XPOH_DETAIL - tlač nastaveného dokladu
XPOH_DETAIL_LEZATY  

ZOSTAVY F2 
ZPOH - tlač zoznamu dokladov
ZPOH_DETAIL     - tlač detailného zoznamu dokladov
ZPOH_DETAIL_LEZATY

Špeciálnu úlohu ma funkcia   v spodnej časti zoznamu. 
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STAV NA UCTE -     stavy na analytike, ktorá je nastavená v spodnom riadku /341000/

UKAZ SALDO    -     saldo analytiky, ktorá je nastavená v spodnom riadku /341000/

UKAZ TENTO VS -  saldo nstavenej analytiky a symbolu /341000 aVS uvdený v riadku/ 

EXPORT DOKLADU  - obsah celého dokladu bude exportovaný do zvoleného súboru

IMPORT DOKLADU  -  doklad bode naimportovaný zo zvoleného súboru. /Tento
  súbor vznikol exportom/. V prípade importu je výhodné vytvoriť najprv
  prázdny doklad so správne zadanými dátumami a importovať do takto
  pripraveného dokladu. Pri importe sa upravia  v importovanom doklade
 dátumy, obdobie, číslo a druh dokladu. / upravia sa podla dokladu do 
 ktorého vkladáme/      
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HALIEROVE VYROVNANIE
postup je rovnaký ako pri importe dokladu- najprv vytvoríte prázdny 
doklad / doklad bez riadkov/. Do tohto dokladu sa vložia zápisy
tvoriace halierové vyrovnanie – podľa Vašich požiadaviek:

KURZOVÉ ROZDIELY
podobne ako pri halierovom vyrovnaní, do vopred pripraveného prázdneho 
dokladu vložíte kurzové rozdiely podľa Vašich požiadaviek:

PREPOCET DEVIZOVYCH AKTIV A PASIV
Do prázdneho dokladu sa vlží prepočet, k zvolenému dátumu.
!!! K danému dátumu musia byť aktualizované kurzy v kurzovom lístku.
Dátum prepčtu sa rovná dátumu prázdneho dokladu.
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ZRUSENIE PREPOCTU
Vloží sa doklad , ktorý odúčtuje prepočet dev. aktív a pasív.

     

9.1.1 VSTUPNÝ DOKLAD
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Vstupný doklad sa zobrazí  pomocou funkcie  v hornom zozname.

HLAVIČKA
druh dokladu    - ak k danému druhu existuje viac predkontácií , zvolíte 

    predkontáciu, ak nie položka nie je prístupná

číslo dokladu   - program zapíše číslo o jedno vačšie ako má predchádzajúci 
  doklad . Číslo môžete ľubovolne prepísať.

VS, akcia,faktura,adresa,TEXT,kurz,mena
           - tieto kolónky sú v hlavičke, len aby bol

možný hromadný zápis do celého dokladu. Ak tu zadáte
hodnotu, skopíruje sa do každého riadky dokladu – kde sa ale dá
 zmeniť 

Dátumy -        dátumy si program pamatá z predchádzajúceho vstupného dokladu
Dôležitý je hlavne dátum DPH,  ktorým sa riadi výkaz DPH!

SPODNÁ ČAS 
V spodnej časti sú uvedené súčty dokladu. 
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OBSAH DOKLADU

MD ucet, DAL ucet  - analytika na strane ma dat a na strane dal. Ak vložíte počiatočné 
čísla účtu, zobrazí sa ponuka osnovy daného roka.

Ak zapíšete počiatočné čísla účtu a stlačíte klávesu písmena,
zobrazí sa ponuka účtov  , ktorých názov začína na zvolené 
písmeno - zotriedených podľa názvu.

Ak stlačíte klávesu INSERT, objaví sa vstupný formulár definície
účtovnej osnovy – tu môžete zapísať nový účet, a potom ho
vybrať z ponuky.

MD str, DAL str  -     stredisko na strane MD, DAL. Stĺpec je prístupný, len ked je zadaný
účet na zodpovedajúcej strane.

Ak stlačíte klávesu INSERT, objaví sa vstupný formulár definície
stredísk  – tu môžete zapísať nové stredisko, a potom ho
vybrať z ponuky.

MD dph, DAL dph-    Kód dph.   Stĺpec je prístupný, len ked je zadaný účet na 
zodpovedajúcej strane.

Adr       -    Adresa z číselníka adries.
Ak stlačíte klávesu INSERT, objaví sa vstupný formulár adresy
-tu môžete zapísať novú adresu a potom ju vybrať z ponuky.
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VS                       -  Variabilný symbol. Ak je na strane MD, alebo DAL saldokontný účet
      a neuvediate symbol, program ponúkne  zoznam saldokonta.
      K výberu sú tri rôzne možnosti:

SCITANE SYMBOLY – len otvorené saldo – súčty
DETAILNE SALDO    -  len otvorené  saldo- detailne
VSETKY DOKLADY  -  aj vypárované saldo -detailne

MENA    -  ponuka kurzového lístka. INSERT – zápis do číselníka kurzov.

KURZ    -  kurz – týmto kurzom sa prepočíta valuta a zapíše sa do stĺpca SUMA

VAL                   -  suma v cudzej mene. Kolónka je prístupná, len keď je zadaný kurz
                              a mena.

SUMA   -  suma v SKK. Kolónke je prístupná, len ked je zadaný účet MD, 
     alebo DAL

TEXT                -  text dokladu.
    Klávesou INSERT zapíšete  vložený text do ponuky pre daný druh 
    dokladu. Klávesou F9 vyvoláte ponuku zapísaných textov pre
   daný druh dokadu, alebo bez uvedeného druhu dokladu.

Špeciálne texty sú:
@OSN do textu sa uvedie názov účtu
@ADR do textu sa uvedie náyov adresy
@DPH do textu sa uvedie názov kódu DPH

FUNKCIE 
F11  -  zápis obstarania v EU.  V prvom riadku na strane DAL musí byť

uvedený účet 321,  v ďalšom riadku použijete funkciu F11.
Obstaranie EU mu byť definované  v module 
UCTY DEFINICIE –OBSTARANIE EU.

CTRL F12
kópia  údaju uvedeného v stĺpci nad aktívnym sĺpcom

SHIFT F12
kópia stĺpcov vpravo od aktívneho stĺpca /včetne aktívneho/

F12
vytvorí sa riadok DPH, spočítaním základov
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9.2 NAÚČTOVANÉ STAVY – KARTY

Zoznam a hodnoty naúčtované na všetkých analytických účtoch daného  roka. 
V prípade účtovania na strediská je jeden zápis za každú kombináciu
účet-stredisko.   Uvedené sú hodnoty ročného PS, mesačné, kumulatívne hodnoty,
konečný stav a PS daného obdobia.
V stĺpci TYP je uvedené či je účet aktívny, alebo pasívny a v stĺpci SALDO, či
je v osnove vedený ako saldokontný.
V spodnom zozname sú všetky doklady nastavenej analytiky za daný rok.
Doklad s obdobím 00 je počiatočný stav.

 

9.3 NAÚČTOVANÉ STAVY ZOZNAM

Pohľad na naúčtované stavy v jednozložkovom zozname.

9.4 ZOSTAVY
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Všetky bežné účtovné zostavy sa vytvárajú v tomto module.
Zobrazenie zostavy prebieha v 3 krokoch:

1.krok výber parametrov zostavy

TYP ZOSTAVY  určuje hlavné triediace kritérium zostav. Bežné nastavenie   je UCTY.
  STREDISKA = celá zostava sa bude opakovať za všetky strediská.
  ADRESY = celá zostava sa bude opakovať pre všetky adresy.

DETAILY  určujú v akých podrobnostiach bude tlačená zostava
  UCTY = anal. Ucty
  SYNTETIKY = súčty sú len za syntetiky, triedy a celkové súčty
  Obdobne to platí pre TRIEDY a CELKOVY SUCET
  REKAPITULACIA HV 

–vytvorí sa zostava z uvedeným hosp.výsledkom
  pre každé stredisko.

 
JAZYK   Jazyk zostavy. Názvy účtov musia byt uvedené v osnove!

OBDOBIE OD – DO    kumulatívy sa spočítajú za tieto obdobia. Štandard je 
  Prve obdobie roka – nastavene obdobie

2.krok  - zobrazenie zostavy v dvojzložkovom zozname.
    Vrchná časť zoznamu zobrazuje riadky zostavy
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    Spodná časť zoznamu obsahuje detail riadku vrchného zoznamu (doklady). 

3.krok – po stlačení klávesy F2, alebo tlačidla F2-ZOZ

UC_ZOSTAVA =  bežná zostava 
UC_ZOSTAVA_KNIHA = zostava s uvedenými detailami za doklady (kniha)
UC_ZOSTAVA_LEZATA = bežná zostava “na ležato” 
UC_ZOSTAVA_KNIHA_LEZATA – zostava s uvedenými dokladmi  “na ležato”
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9.5 ZOSTAVY DOKLADOV

Po zadaní výberu sa zobrazia všetky doklady podľa zadaných kritérií.
Špeciálnu funkciu má voľba – LEN OBSAH DOKLADOV…., ktorá vytvorí 
len jednozložkový zoznam bez hlavičiek dokladov – čo má význam pri
uložení zoznamu do EXCELu.

Tento modul ma význam aj pre kontrolu, lebo zvýrazňuje doklady, kde základ
DPH nesúhlasí s účtovanou DPH. Takéto doklady označí v stĺpci OZN písmenom
X a takto označený riadok je zvýraznený žltou farbou. Písmenom Y je označený
doklad , kde MA DAT sa nerovná DAL. Odporúčame takto označené  riadky
riadky vyfiltrovať funkciou F6 v stĺpci OZN / použiť filter od X do Y/
Rozdiel medzi vypočítanou hodnotou DPH a účtovanou je v stĺpci ZLEDPH.

Po zobrazení zoznamu sú k dispozícii tieto zostavy /funkcia F2-ZOZ  /:

ZDPOH     - zoznam dokladov
ZDPOH_DETAIL- zoznam dokladov s detailným účtovaním
ZDPOH_DETAIL_LEZATY- zoznam dokladov s detailným účtovaním na ležato
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9.6 SALDO

 

9.6.1 SYMBOLY + DOKLADY
po zvolení parametrov zoznamu (ucet od do , aj vypárované?)
sa zobrazi dvojzložkový zoznam – hore symboly, dole detaily

ZOSTAVY  :  ZSAL_SYMBOL  - zoznam
ZSAL_XDETAIL    - detailný zoznam aj s účtovaním 
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9.6.2 ADRESY + SYMBOLY

v hornom zozname sú súčty za adresy
V spodnom zozname sú detaily = jednotlivé symboly

ZOSTAVY:
                ZASAL                                 -  zoznam

    ZASAL_DOPIS                    -  dopis pre vyfiltrované adresy
    ZASAL_DOPIS_PRÍLOHA – príloha k dopisu /zoznam otvorených symbolov/
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9.6.3 SYMBOLY – SPLATNOSŤ

V hornom zozname sú symboly triedené podľa doby po splatnosti v 
dňoch. Tento údaj je uvedený v stĺpci POSPL.
V zostave ZTSAL sú    uvedené súčty po 30 dňoch.

9.6.4 ZOZNAM
Bežný zoznam otvoreného saldokonta

9.6.5  DEFINÍCIA DOPISU
Definovaniie dopisu pre modul ADRESY+SYMBOLY

V dopise sa dajú použiť nasledovné výrazy :

/nazov/        názov z adresára
/nazov1/      druhý riadok názvu z adresára
/mesto/         
/ulica/
/psc/
/celksuma/ celková suma otvoreného salda
/dnes/ dnešný dátum
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9.7 DPH

V tomto module sa tlačí podklad pre výkaz DPH. Zadáte obdobie
výkazu / OD – DO/ a typ požadovanej zostavy.
PREDPIS – zobrazia sa všetky doklady s kodo DPH, ktoré boli

zaúčtované v danom období
VYKAZ  -   všetky doklady, ktorých dátum DPH spadá do daného

obdobia. / v prípade, že nie je použitá možnosť
„vykaz DPH len podla obdobia uctovani“ v module 
FIRMA NASTAVENIA /
!!!  Program pri tvorbe výkazu nekontroluje, či je JCD uhradné, 
vždy sa riadi len dátumom DPH / v prípade špeciálneho nastavenia
-viď vyššie obdobím/
!!!  Výkaz DPH VŽDY PREKONTROLUJTE NA SPRÁVNOSŤ
!!! Dajte si zobraziť  pre kontrolu aj tri nižšie uvedené zostavy.

NEUPLATNENÉ – všetky doklady, ktorých dátum DPH je neskôr ako
obdobie DO

ZAUCTOVANE.... – všetky doklady, ktoré boli zaúčtované v danom 
období, ale dátum DPH nespadá do daného obdobia

UPLATNENE.......  – všetky doklady, ktoré neboli zaúčtované v danom 
období, ale ich dátum DPH spadá do daného obdobia.
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Zostavy DPH sa zobrazia v dvojzložkovom zozname. V hornom zozname je
jeden riadok pre každý kód DPH, v spodnom je detailný rozpis riadkov / nie súčtových/

ZOSTAVY -  UC_DPH    - zostava bez detailov
UC_DPH _DETAIL   - zostava s detailnými riadkami
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9.8 VÝKAZY

9.8.1 VÝSLEDOVKA

9.8.2  SÚVAHA

V položke OD OBDOBIA ponechajte pre bežný výkaz nulté obdobie.
To znamená, že sa bude brať do úvahy aj počiatočný stav!.
Výkaz môžete dať vypočítať na haliere,koruny a tisíce,
prípadne zobraziť posledne vypočítaný výkaz

PRENOS DO MINULEHO OBDOBIA – netto sa prepíše do kónky
minulé obdobie.

NULUJ MINULE OBDOBIE – kolńka minulé obdobie sa vynuluje

Pre správnu funkciu výkazov, musia byť v osnove pre daný rok zapísané
riadky výkazov / pre každý účet, ktorý má konečný stav!!!/
Nezabudnite pri zmene výkazov /napr prechod 2006-2007/ použiť
hromadný zápis riadkov v module UCTY DEFINICIE OSNOVA.
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Výkazy sa zobrazia v dvojzložkovom zozname. Pre detailné riadky je dole zoznam
účtov, ktoré vstupujú do výkazu.

ZOSTAVY –
 ZSUV_DEFINÍCIE   - opis definičného súboru 
 ZSUV _VÝKAZ – výkaz  / pre súvahu je to výkaz vo forme roku 2006/
ZSUV_VÝKAZ_2007 - / súvaha vo forme roku 2007 – táto voľba pre

výsledovku neexistuje/

9.8.2 INŠTALÁCIA VÝKAZOV 2007
Načítanie novej definície výkazov / pre rok 2007/. Spustite
po načítaní aj hromadný zápis riadkov výsledovky v OSNOVE

9.8.3 NÁVRAT NA VÝKAZY 2006
Návrat k definícii výkazov  pre rok 2006. Spustite
po načítaní aj hromadný zápis riadkov výsledovky v OSNOVE
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9.9 POKLADNIČNÁ  KNIHA

V zozname sa zobrazia všetky doklady zvolnej  analytiky pokladne.

ZOSTAVY –

UC_POKLADNA_BLOK   - pokladničné bloky pre všetky doklady

UC_POKLADNA_BLOK_1 - pokladničný blok pre nastavený doklad

UC_POKLADNA_BLOK_SKK – korunová pokladňa

UC_POKLADNA_BLOK_UCTOVANIE – pokladničný blok pre 
nastavený doklad aj s účtovaním

UC_POKLADNA_BLOK_VAL – valutová pokladňa

9.10 BANKA PRIJEM DAT ABO

Príjem dát ABO do bankových dokladov. Tento modul je potrebné
pre každú firmu zvlášťnastaviť.
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9.11 UZÁVIERKA

Ročná účtovná uzávierka pozostáva zo štyroch uvedených krokov.

UZAVRETIE  uctovnych knih  -
vytvorí sa doklad RZ-0001 v nastavenom období. Tento doklad
odúčtuje súvahu na účet 702000 a výsledovku na účet 710000

UZATVARACI doklad –
zobrazenie a tlač vytvoreného dokladu RZ-0001.  Tu je možné 
tento  doklad aj zrušiť, tým sa znova otvoria účtovné knihy.

OTVORENIE uctovnych knih-
v nultom období ďalšieho roka sa vytvorí doklad OT-0001. Tento
doklad  rozúčtuje účet 701000 na počiatočné stavy súvahy a 
vytvorí aj účet 431000

OTVARACI doklad –
zobrazenie a tlač otváracieho dokladu. Otvárací doklad je doklad
nultého obdobia. / pre rok 2007 je to obdobie 200700/
V prípade potreby je možné / na základe prevodového mostíka/
tento doklad  aj upraviť.

9.12   ŠTATISTIKA
Štatistika účtovných zápisov, s možnosťou tlače.

72



10. OBDOBIE

Nastavenie účtovného obdobia, prípadne účtovného roka Do položky 
OBDOBIE stačí zapísať  mesiac /3/ a program doplní zápis /200603/.

11. SQL
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Sql prikaz mozete priamo napisat do okna prikazu   (obsahuje SELECT…),
Alebo ho pripravit pomocou volieb:

POLOZKY       … tu zvolite ake polozky ma vyber obsahovat
(stlpce  tabulky).Popis poloziek je uvedeny
v popise dat

PODMIENKA … priamo zapisete podmienku , ktorej
Musia zvolene data   vyhovovat,
PRAVY KLIK = ponuka V ponuke zvolite
polozku, operator, hodnotu
A tlacitkom vloz , vlozite do vyberu.
Jednotlive riadky vyberu sa spajaju 
Pomozou ZAROVEN alebo ALEBO
t.j. pred kazdym dalsim stlacenim VLOZ,
musite zvolit  ZAROVEN, alebo ALEBO.
PRIKLAD:
KOM=AGRI
.AND.
KS > 0
Po dokonceni vyberu zvolte OK

TRIEDENIE zvolite jednu, alebo viac poloziek podla 
ktorych bude vyber zotriedeny.

SKUPINY PODLA ak tu zvolite polia, musia mat suvis na 
Triedenie!!!
Vo vystupe bude vzdy jeden riadok za data s
Rovnakymi polozkami, ktore ste vlozli do
 vyberu skupiny podla.  Napr:
Ak v polozkach uvediete KOM a KS,
zotriedite data podla  KOM a uvediete
skupiny podla KOM bude vo vystupe
vzdy len jeden riadok zakazdu komoditu.
A  vysledok bude obsahovat sucet za kusov
za komoditu.  

VYTVOR SQL pomocou volieb navrhnuty SQL prikaz sa 
vytvori ulozi do okna, kde ho mozete este
upravit.

ULOZ SQL vytvoreny prikaz sa ulozi do vami zvoleneho 
suboru s  priponou .sql..
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NACITAJ SQL Ulozeny prikaz prenesiete do okna prikazu.

.

ZOZNAM data sa podla zadaneho prikazu SQL 
zobrazia v dalsom zozname. V ktorom
sa da znova pouzit prikaz SQL.

DO EXCELU             prenos do EXCEL-u.

TLACIAREN data s v jednoduchej forme vytlacia

KONIEC ukoncenie programu

PRIKAZ SQL

SELECT [DISTINCT] [TOP nExpr [PERCENT]]  polozka [as nazov stlpca] .....

 WHERE  podmienka ktoru musia riadky splnat

 GROUP BY  skupiny podla polozky.....  HAVING   podmienka 

 ORDER BY triedit podla poloziek] [ASC | DESC] 

Parametre
SELECT 

Specifikuje polozky, alebo vyrazy, ktore sa zobrazia vo vystupe 

DISTINCT 

TOP nExpr [PERCENT] 

Bude uvedenych len nexpr riadkov,a lebo nexpr percent riadkov
Ak je tato klauzula uvedena pri nejakej polozke, musi byt 
Vystup podla tejto polozky aj triedeny (ORDER BY)

POLOZKA

Nazov polozky, alebo matematicka operacia.Napr

Predaj , alebo predaj/vydaj, alebo predaj*100  znamena

Polozka PREDAJ v SKK,   PREDAJ v SKK deleno vydaj v KS,

Alebo PREDAJ v SKK krat 100....
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AS nazov stlpca
Vo vysledku sa bude stlpec volat podla nazvu stlpca, to je uzitocne
Hlavne pri matematickych operaciach. Napr 
 PREDAJ / VYDAJ as PRIEMER

WHERE  podmienka
Podmienka ktoru musia riadky splnat. Napr   KS>0
Vo vysledku budu len riadky, kde pocet kusov > 0

GROUP BY  polozka,polozka...
Vo vystupe bude le jeden riadok za kazde polozka,polozka
Napr.   
GROUP BY KOM
Za kazdu komoditu bude len jeden riadok
!!   KOM musi byt uvedene aj v triedeni!!!
Pri pouziti GROUP BY musia byt vo vystupe len pozlozky GROUP BY
a ostatne musia byt matematicke operacie, aby mal vystup zmysel.
Teda   SELECT    kom,ks  GROUP BY kom ORDER BY KOM
nie je spravne. Spravny zapis: 
 SELECT    kom,sum(ks)  GROUP BY kom ORDER BY KOM
Sum(ks) zabezpeci, ze vo vystupe bude sucet kusov za skupinu, t.j
sucet kusov za komoditu
Pouzit sa daju funkcie   SUM() – sucet

   AVG()  - priemer
   CNT() – pocet
   MIN() – minimalna hodnota
   MAX()-maximalna hodnota

  

HAVING podmienka
Skupiny budu zobrazene len ked budu splnat podmienku
GROUP BY KOM HAVING SUM(KS)>0
Budu zobrazene len riadky, kde sucet kusov je vacsi ako 0

 
ORDER BY   polozka,polozka [ASC | DESC] 

Vystup bude zotriedeny podal polozka,polozka...
ASC   zotriedenie vzostupne
DESC  zotriedenie  zostupne
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