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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Zmena vizuálu 

V systéme Humanet bol zmenený vizuál pracovného prostredia. 

1.1. Farebná schéma 

Prvou zmenou je možnosť vybrať si farebnú schému. Farebnú schému si vyberiete vo vrchnej lište kliknutím 
na ikonu štetca. Na výber máte zo štyroch vytvorených schém. 
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1.2. Zmena účtovného dokladu 

Druhou zmenou je zmena účtovného dokladu. V doklade účtovných evidencií boli reorganizované políčka. 
Políčka nezmizli, len sa presunuli. Taktiež sa zmenili niektoré ikony, ktoré zostali na pôvodných miestach, 
len sa im zmenil obrázok. 

 

 

Do vrchnej lišty pribudlo tlačidlo Aktualizovať. Toto tlačidlo sa predtým nachádzalo pri Dátume dodania. 
Tlačidlo slúži hlavne na aktualizáciu interného čísla na základe dátumu účtovného prípadu, avšak len pred 
prvým uložením dokladu. 

 

 

Časť Info a poznámka sa presunula a vznikla z nej záložka. 
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2. Účtovníctvo 

2.1. Zmena zapisovania partnera na účtovný doklad 

V systéme Humanet bola vykonaná veľká zmena zapisovania partnera na účtovný doklad. 

Na účtovnom doklade sa budú uchovávať informácie o partnerovi z času kedy bol doklad vystavený, až kým 
sa na doklade partner znovu nevyberie. 

 

Príklad 1: 

12.05.2015 vytváram pokladničný doklad pre partnera ABC s.r.o.. Doklad je uložený pre partnera ABC s.r.o. 

03.06.2015 mi príde oznámenie od partnera ABC s.r.o. o zmene názvu spoločnosti, ktorá sa od 01.06.2015 
bude volať XYZ s.r.o. 

V adresári partnerov si teda upravím názov danej spoločnosti. 

08.06.2015 vytváram ďalší pokladničný doklad pre danú spoločnosť XYZ s.r.o. 

Pokladničný doklad z 12.05.2015 je stále na spoločnosť ABC s.r.o. a doklad z 08.06.2015 je na spoločnosť 
XYZ s.r.o., rovnako sa tlačí aj pokladničný doklad.   

 

Príklad 2: 

02.06.2015 vytváram pokladničný doklad pre partnera ABC s.r.o.. Doklad je uložený pre partnera ABC s.r.o. 

03.06.2015 mi príde oznámenie od partnera ABC s.r.o. o zmene názvu spoločnosti, ktorá sa od 01.06.2015 
bude volať XYZ s.r.o. 

V adresári partnerov si teda upravím názov danej spoločnosti. 

Avšak na pokladničnom doklade z 02.06.2015 mám stále staré informácie o partnerovi. Musím teda vojsť do 

daného pokladničného dokladu a nanovo vybrať partnera. Odporúčame cez tlačidlo tri bodky . 

 

2.2. Zmena zadávania Manuálneho partnera 

V systéme Humanet je na dokladoch evidencie Pokladňa, Pohľadávky a Záväzky možnosť manuálne zadať 
partnera, ktorý nie je v číselníku partnerov. 

Pre manuálne zadanie partnera stačí vypísať časť Manuálne zadanie v hlavičke dokladu pri partnerovi. 
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2.3. Zmena zapisovania partnera na internom doklade 

V systéme Humanet bolo mierne upravené zapisovanie partnera v internom doklade.  

Pri zadaní partnera na hlavičke dokladu bude daný partner automaticky prednastavovaný v novovytvorených 
predpisoch. 

 

 

 

 

Ak sa v účtovných predpisoch nenachádza partner, je možnosť ho zadať na hlavičku dokladu a pomocou 

tlačidla Kopírovať partnera do účtovných odpisov  ho do predpisov preniesť. 
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2.4. Zobrazovanie políčka Dealer na doklade 

V systéme Humanet bolo mierne upravené zobrazovanie dealera na účtovnom doklade. 

Pre zadávanie a zobrazovanie dealera na účtovný doklad je potrebné ho zapnúť vo voľbe Základné 
nastavenia / Nastavenia účtovníctva označením políčka  Zobraziť dealera. 

 

 

2.5. Kompatibilné médium SEPA platby pre Poštovú banku 

V systéme Humanet pribudlo do zoznamu spracovateľov príkazu na úhradu nové kompatibilné médium vo 
formáte xml SEPA platieb pre Poštovú banku. 
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2.6. Zadanie počiatočných stavov pokladne a bankového účtu 

Začiatočné stavy v jednoduchom účtovníctve zadáte dokladom do evidencie Peňažný denník / Peňažný 
denník (doklady). Pri kliknutí na tlačidlo Pridať vyberte Začiatočný stav, číselný rad môžete vybrať napr. 
DOK, Všeobecný okruh. 
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Na záložke Účtovný predpis pomocou tlačidla Pridať pridajte počiatočné stavy napr. pokladne a banky. Aby 
systém rozpoznal, ktorej evidencie sa začiatočný stav týka, v políčku Číselný rad vyberte príslušný číselný 
rad. 

 

 

 

3. Zostavy 

3.1. Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostavy – 1. časť Hlavná kniha 

V systéme Humanet sa začalo s úpravou znižovania klikov pri tvorbe zostáv.  

Prvá zostava, ktorá bola upravená, je zostava hlavnej knihy. Po kliknutí na voľbu Účtovníctvo / Hlavná kniha 
sa hneď zobrazí okno Spracovanie hlavnej knihy. 

 

Všetky úkony týkajúce sa nadefinovania, kopírovania, spracovania, filtrovania zostavy, atď. vykonáte v okne 
Spracovanie hlavnej knihy. 
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Pod políčkom na zadanie obdobia sa nachádzajú prepínače, kde zvolíte, do akého formátu sa má zostava 
vygenerovať. 

 

 

Pod rozklikávačom Číselníky a obsah zostavy sú umiestnené jednorázové filtre, nastavenia zostavy a taktiež 
tam pribudlo zadanie kontaktu a pečiatky. 

 

Rozbalenie alebo zabalenie časti Číselníky a obsah zostavy si bude systém pamätať. 

 

K už vygenerovaným zostavám (predtým voľba Spracované zostavy) je prístup cez tlačidlo Už vygenerované 
zostavy v dolnej lište okna. 
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Ing. Dana Lempochnerová, konzultant, Mado spol. s r. o. 

 


