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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Vylepšenie vlastností ovládacieho prvku výberové políčko (dropdown) 

V systéme Humanet bolo vylepšené fungovanie výberového políčka. 

Ak je v číselníku výberového políčka menej ako 10 položiek, pruh s navigáciou (pásik so šípkami 
vpravo/vľavo na pohyb medzi stranami s položkami) sa už nezobrazuje. Naďalej platí, že pre vyhľadanie 
požadovanej položky sa použije kláves šípka hore / šípka dole, alebo sa do políčka začne vpisovať hľadaný 
textový reťazec. Pre výber položky sa použije kláves ENTER alebo výber položky myšou. 

 

Staré zobrazovanie Nové zobrazovanie 

 

 
 

 

Ak chcete zmeniť položku vo výberovom políčku, kliknite do políčka, potom na kláves ESC, text v políčku sa 
odstráni a môžete buď šípkou začať vyberať zo zoznamu položiek, alebo začať písať reťazec a vybrať 
položku zo zobrazenej množiny. 
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Ak je v číselníku výberového políčka viac ako 10 položiek, medzi stranami s položkami sa môžete pohybovať 
buď klávesom šípka doprava / šípka doľava, alebo klikaním na šípky v pruhu s navigáciou (pásik so 
šípkami), alebo držaním klávesu šípka dole / šípka hore, kedy sa posúvate postupne aj na položky na 
ďalších stranách. 

 

Ak sa podľa zadaného reťazca položka v číselníku nenachádza, systém zobrazí hlášku. 

 

 

2. Opravy chýb 

2.1. Oprava chyby: Pád systému pri použití predkontácie s rozúčtovaním v pokladni. 

Ak v predkontácií, ktorá bola používaná v evidencii Pokladňa, bolo nastavené rozúčtovanie, tak systém pri 
použití tejto predkontácie padal na chybe. 

Táto chyba bola opravená. 

 

2.2. Oprava chyby: V tlači fakturácie sa tlačili aj neaktívne spojenia kontaktu 

Pri tlači dokladov fakturácie sa vytlačili aj spojenia (mobil, email...), ktoré boli neaktívne. 

Táto chyba bola opravená. 

 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant, Mado spol. s r. o. 

 


