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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Nový spôsob zadávania zahraničnej adresy 

1.1. Adresár partnerov 

V systéme Humanet sa zadávala zahraničná adresa podobne ako tuzemská, čo bolo vhodné pre 
jednoduchšie zahraničné adresy. Avšak zadávanie adresy s viacerými riadkami v ulici, bez PSČ... bolo veľmi 
komplikované. Preto bola v systéme Humanet vykonaná úprava, ktorá umožňuje zadať zahraničnú adresu. 

Pre zadanie zahraničnej adresy je potrebné si v partnerovi na záložke Adresy pridať adresu a v políčku Typ 
adresy vybrať hodnotu Sídlo organizácie – zahraničie alebo Korešpondenčná adresa – zahraničie. 

 

Po výbere typu Sídlo organizácie – zahraničie alebo Korešpondenčná adresa – zahraničie na zadanie 
adresy slúži jedno textové políčko Zahraničná adresa, do ktorého sa napíše celá adresa.  

 

Adresa bude na fakturačnom doklade vytlačená presne tak, ako je zadaná v políčku Zahraničná adresa. 
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Na miestach kde je adresa zobrazená v jednom riadku, budú jednotlivé riadky adresy oddelené čiarkami.  

 

Zahraničná adresa v tabuľke Adresy zobrazená v stĺpci Zahr. adresa.  

 

 

UPOZORNENIE: Ak zadáte zahraničnú adresu na viac ako 3 riadky je potrebné upraviť predlohu tlače 
fakturačného dokladu. Buď treba zväčšiť políčko na adresu, alebo zmenšiť písmo v políčku. 

 

1.2. Zmena políčka pre adresu v evidencii Pokladňa, Skladové pohyby a Fakturácia 

Na základe zmeny súvisiacej s pridaním možnosti zadať aj zložitejšiu zahraničnú adresu. Bolo v evidencii 
Pokladňa, Skladový pohyb a Fakturácia zmenené políčko pre zadávanie adresy.  

Každá adresa (tuzemská aj zahraničná) sa teraz načítava/vpisuje do jedného textového políčka. 

Pokladňa: 

 

Skladový pohyb: 

 



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

4 

Fakturácia – záložka Partner: 

 

Fakturácia – záložka Konečný odberateľ: 

 

 

1.3. Riadkové a formulárové zostavy 

V súvislosti so zavedením zahraničnej adresy a zmenou políčka vo Fakturácií boli ovplyvnené riadkové 
zostavy fakturácie.  

Parametre Ulica, Orientačné číslo, Súpisné číslo, Obec, PSČ, Štát už nebudú podporované. V zostave sa do 
týchto parametrov nenačíta žiadna hodnota. Je potrebné použiť parameter Adresa. 

2. Zmena spôsobu tlače vygenerovaných upomienok 

V systéme Humanet bol zmenený spôsob tlače upomienok, ktoré sa hneď po vygenerovaní (funkcia 
generovanie upomienok) posielali e-mailom. 

Zmena spočíva v tom, že bol odstránený starý spôsob tlače dokladu a bol nahradený novým spôsobom tlače 
dokladov fakturácie. S novým spôsobom tlače sa nastavili aj nové predlohy. 

 

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

 


