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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Úprava prenosu z Homebankingu do Banky 

V systéme Humanet bol upravený prenos bankového výpisu z Homebankingu do evidencie Banka. 

Po kliknutí na tlačidlo Preniesť označené do banky sa zobrazí modálne okno Prenos z homebankingu do 
banky. 

 

 

 

V modálnom okne je možné označiť, či sa má do popisu bankového predpisu preniesť Účel alebo Popis, 
prípadne oba údaje. 

 

 

1.2. Opätovné generovanie platby do príkazov na úhradu 

Do systému Humanet bolo dopracované opätovné generovanie platby do príkazu na úhradu pre prípady, 
kedy doklad už bol v príkaze na úhradu, ale nebol uhradený a je potrebné ho nanovo generovať do príkazu 
na úhradu. 
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Hneď ako je záväzok pridaný do príkazu na úhradu, sa v záväzku na záložke Bankový účet  v políčku Príkaz 
na úhradu zobrazí príkaz, v ktorom je doklad uzavretý a objaví sa tlačidlo Opätovne zaradiť do zoznamu 
platieb. 

 

Po kliknutí na tlačidlo Opätovne zaradiť do zoznamu platieb sa objaví hlásenie „Naozaj chcete doklad ...... 
opätovne zaradiť do zoznamu platieb pre príkazy na úhradu?“. Po kliknutí na Áno sa doklad nanovo ponúkne 
do zoznamu platieb v sume ostáva uhradiť, napriek tomu, že už je v nejakom príkaze uzamknutý. 

Po kliknutí na Nie sa doklad do zoznamu platieb nevygeneruje. 

 

Funkcia tlačidla Opätovne zaradiť do zoznamu platieb je pridaná aj do voľby Doplnky v evidencii Záväzky / 
Pohľadávky. Po označení dokladov a kliknutí na voľbu Opätovne zaradiť do zoznamu platieb, systém taktiež 
zobrazí kontrolné hlásenie a postupuje podľa popisu vyššie.  
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Vo voľbe Ručné generovanie príkazov na úhradu / Doplnky je pridaná nová voľba Kontrola záväzkov 
uzamknutých v príkazoch. Voľba je taktiež vytiahnutá ako tlačidlo v spodnej časti tabuľky. 

 

 

 

 

Po kliknutí na voľbu/tlačidlo Kontrola záväzkov uzamknutých v príkazoch systém skontroluje a vypíše všetky 
záväzky (prípadne dobropisy v pohľadávkach...),  ktoré sú neuhradené, alebo čiastočne uhradené, ale boli 
už použité v príkaze na úhradu, a preto nie sú ponúknuté v platbách.  

 

V zobrazenej tabuľke Neuhradené záväzky je možné cez pero vojsť priamo do dokladu a kliknúť na tlačidlo 
Opätovne zaradiť do zoznamu platieb. Prípadne doklady priamo v tabuľke označiť a cez voľbu Doplnky 
spustiť funkciu Opätovne zaradiť do zoznamu platieb.  
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Vo voľbe Záväzky a Pohľadávky sa v stĺpci Príkaz na úhradu rozšírila informácia o sumu, ktorá je v príkaze 
použitá. 

 

 

2. Zrýchlenie odozvy rozšírením technológie AJAX v systéme Humanet 

Pre zrýchlenie odozvy systému sme začali s procesom rozširovania technológie AJAX do rôznych častí 
systému Humanet. Tieto úpravy majú viesť k zrýchleniu procesu napr. pri filtrovaní, zoraďovaní 
a stránkovaní v zoznamoch záznamov, pri prepínaní sa medzi jednotlivými záložkami v evidenciách, znižujú 
počet „preblikov“, s ktorými sa užívateľ stretával na niektorých stránkach, a celkovo má viesť k zvýšeniu 
užívateľského komfortu práce v systéme. 

 

 

 

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

 


