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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Nové spracovanie saldokonta, knihy pohľadávok a knihy záväzkov 

V systéme Humanet bolo zmenené načítavanie a spracovanie dokladov do zostavy saldokonto, kniha 
pohľadávok a kniha záväzkov. 

V saldokonte pribudla aj možnosť vytlačiť zostavu za všetky doklady (uhradené a neuhradené) naraz. 

 

2. Fakturácia 

2.1. Zmena zobrazovania adresy v doklade fakturácie 

V systéme Humanet bol zmenený spôsob zobrazovania adresy v doklade fakturácií. Po update sa pri 
pridávaní partnera adresa zobrazí pri rozklikávacom prvku. 

 

 

Ak má partner viac adries a je potrebné adresu vymeniť, tak kliknite na tlačidlo troch bodiek v riadku 
s adresou. 

 

Po kliknutí sa zobrazí modálne okno Adresy, kde vyberiete druhú adresu a výber potvrdíte tlačidlo Vybrať. 
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Ak chcete adresu upraviť alebo ju zadať manuálne, tak kliknite na + pri adrese. 

 

Zobrazia sa políčka na vyplnenie adresy. 

 

 

2.2. Možnosť nastaviť si vlastné stĺpce pre každú voľbu Fakturácie 

V systéme Humanet bola vykonaná úprava, ktorá umožňuje samostatné nastavenie stĺpcov pre jednotlivé 
voľby fakturácie – Fakturácia, Upomienky, Objednávky, Cenové ponuky a Reklamácie.  

 

Úpravu stĺpcov tabuľky vykonáte cez ikonu  v ľavom hornom rohu tabuľky. 
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V okne Vlastnosti registrovanej triedy v tabuľke Zobrazené stĺpce triedy cez tlačidlo Zmeniť pridajte alebo 
odoberte stĺpce v tabuľke. Pridáte alebo odoberiete stĺpce do tabuľky tým, že ich označíte alebo odznačíte. 
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Výber potvrďte tlačidlom OK.  

Ak budete mať úpravu tabuľky hotovú, zapíšte ju. Pre zobrazenie úpravy je potrebné sa odhlásiť a znovu 
prihlásiť. 

 

Ako si môžete zmeniť stĺpce v tabuľke nájdete aj vo videonávode: 

http://www.humanet.sk/video-navod/uprava-stlpcov-tabulky 

 

 

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

 

http://www.humanet.sk/video-navod/uprava-stlpcov-tabulky

