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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Individualizácia tlače kontačného lístka, interného dokladu a pokladničného dokladu 

V systéme Humanet bola upravená tlač kontačného lístka, interného dokladu a pokladničného dokladu. 
Zatiaľ je táto úprava len v účtovníckych evidenciách a netýka sa tlače kontačného lístka a pokladničného 
dokladu z fakturácie. 

Zmena sa prejavuje hlavne tým, že pre každý doklad je možné vybrať vlastnú predlohu. Predlohu si každý 
užívateľ môže graficky zmeniť podľa svojich potrieb (popísané v bode 1.2). 

 

Výber predlohy pred tlačou  
Pred tlačou dokladu si užívateľ zvolí, ktorú predlohu chce tlačiť. Zvolená predloha bude ponúknutá na tlač aj 
pri ďalšom tlačení, až kým si užívateľ nevyberie novú. Posledná použitá predloha platí pre všetkých 
užívateľov v databáze. 

 

 

1.2. Úprava predlohy pre doklad  

V systéme Humanet bude možné upraviť si predlohu dokladu podľa vkusu a potrieb. 

Predlohu upravíte cez tlačidlo pero vedľa výberového políčka pre predlohu dokladu. 

 

Po kliknutí na pero sa otvorí návrhár tlačových predlôh, kde je možné predlohu graficky upraviť. 
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V návrhári sa hneď otvorí predloha, ktorá bola v políčku vybratá. 

 

 

V predlohe môžete jednotlivé polia presúvať, meniť farby, zväčšovať, zmenšovať, prepisovať texty.... 

Práca v návrhári tlačových predlôh je veľmi podobná práci vo Worde. 

UPOZORNENIE: V predlohe nesmiete prepísať názov parametru a taktiež nastavenie sekcie. 

Parameter je označený zloženou zátvorkou a symbolom dolára {$}. 

 

Parameter sa vypĺňa zo systému a po zmenení jeho názvu by ho už systém nevedel naplniť. 
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Nastavenie sekcie má určité špecifiká, ktoré zoraďujú jednotlivé sekcie a taktiež ich umiestňujú na stránku 
pri tlači, preto neodporúčame toto nastavenie meniť. 

 

 

Uloženie dokladu  
Pri otvorení predlohy na editáciu sa otvorí systémová predloha. Systémovú predlohu nie je možné zmeniť, 
preto pri uložení zmien systém na to upozorní. Pre uloženie zmien stačí, ak zmeníte názov predlohy. 

Predlohu môžete uložiť cez ikonu  alebo kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť. 

 

Po kliknutí na tlačidlo Uložiť a zatvoriť budete vrátení do okna pred tlačou. 

 

Bližšie informácie o práci s návrhárom tlačových predlôh nájdete v príručke Návrhár tlačových predlôh. 

Príručka sa nachádza vo voľbe Pomocník / Dokumentácia na záložke Príručky. 
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1.3. Rozpočet – zmena načítavania rozpočtu 

V systéme Humanet bolo zmenené načítavanie dokladov do Rozpočtu. Po zmene sa do rozpočtu 
nenačítavajú dáta pri zápise dokladu, ale dáta sa načítavajú až pri vstupe do rozpočtu. 

Pri vstupe do voľby Rozpočet automaticky prebehne prepočet rozpočtu k aktuálnemu dňu. 

 

Rozpočet sa dá prepočítať aj k inému dňu cez voľbu Doplnky / Prepočítať rozpočet  zadáte dátum, ku 
ktorému chcete rozpočet prepočítať.  
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UPOZORNENIE: Ak sa v rozpočte nachádzajú dva úplne identické záznamy, tak systém bude upravovať len 
jeden z týchto dvoch záznamov. Druhý zostane v pôvodnom stave a je potrebné odstrániť ho manuálne.  

 

1.4. Rozpočet – úprava rozpočtu pre multi-organizačné databázy 

V systéme Humanet bolo zmenené načítavanie dokladov v multi-organizačných databázach.  

Úprava je podobná ako úprava Denníka a Hlavnej knihy popísaná v update 5.07. 

 

1.5. Skrytie záložky Typy v organizácií 

V systéme Humanet bola vo voľbe Organizácie skrytá záložka Typy, nakoľko sa nevyužívala. 

2. Fakturácia 

2.1. Pridanie nových parametrov do tlače fakturačných dokladov 

Do systému Humanet boli do tlače niektorých fakturačných dokladov pridané nové parametre. 

Nové parametre v sekcii POLOZKY:  

{$JEDNOTKOVA_CENA_PO_ZLAVE} 

{$CENA_BEZ_DPH_PRED_ZLAVOU} 

{$CENA_S_DPH_PRED_ZLAVOU} 

Parametre sa používajú v zostavách Faktúra, Storno, Hotovosť, Storno hotovosť, Cenová ponuka. 

Do systému neboli pridané predlohy s týmito parametrami.  

Ak chcete tieto parametre použiť, je potrebné pridať ich na predlohu dokladu manuálne, do sekcie 
POLOZKY. 

 

2.2. Úprava tlače desatinných miest v dokladoch fakturácie 

V systéme Humanet bola upravená tlač dokladov fakturácie s ohľadom na počet desatinných miest. 

Úprava spočíva v tom, že na doklady sa vytlačí toľko desatinných miest, koľko ich je zadaných v doklade. 
Úprava sa týka len položiek dokladu a parametrov množstvo, jednotková cena, cena bez DPH a cena 
s DPH. 

 

 

 

 

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

 


