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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Úprava importu partnerov 

V systéme Humanet bol upravený import partnerov. Ak má partner zadaný v bankovom účte len IBAN 
a SWIFT, tak sa tento bankový účet naimportuje. 

 

 

Ide o import partnerov z excelovskej predlohy. Excelovská predloha sa nachádza v časti  Pomocník / 
Dokumentácia / Príručky. 

 

UPOZORNENIE: Pre správne vytváranie príkazov na úhradu je potrebné mať zadaný minimálne IBAN 
a SWIFT. 

2. Fakturácia 

2.1. Zaktívnenie políčok v doklade fakturácia aj po zaúčtovaní 

V systéme Humanet bola vykonaná úprava, ktorá rozšírila editovateľné políčka aj po zaúčtovaní dokladu. 

Úprava platí pre užívateľov, ktorí majú označené vo voľbe  Fakturácia a odbyt / Nastavenia fakturácie 
políčko Automatické zaúčtovanie iniciované užívateľom. 

 

Vtedy sa po zaúčtovaní dokladu do pohľadávok, doklad vo fakturácií zmení na needitovateľný. 
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Políčka, ktoré zostanú editovateľné sú Popis, Dodací list (text), Objednávka (text) a Poznámka. 

 

 

 

2.2. Zadanie partnera, ktorý nemá adresu, ale má byť na vystavenom fakturačnom doklade 

Po zmene spôsobu načítavania partnera do fakturačných dokladov vo voľbe Fakturácia a odbyt sa pre 
partnera vybraného na doklade vytlačí jeho názov/meno z políčka Názov zo záložky Adresa v Adresári 
partnerov. Preto je potrebné, aby každý odberateľ mal zadanú adresu. 

 

Avšak existujú partneri (súkromné osoby – občania), ktorí adresu nedodali, prípadne si neželajú, aby bola na 
faktúre. 

Túto situáciu je možné riešiť tromi spôsobmi. 

 

Spôsob prvý: 

Priamo vo fakturačnom doklade napíšete meno partnera do políčka Meno. 
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Spôsob druhý: 

Vo voľbe Adresár partnerov zadáte partnerovi adresu s prázdnymi hodnotami. 

Pri prvom takomto partnerovi, treba zadať adresu nasledovne: 

Pri políčku Obec kliknite na tlačidlo tri bodky. 

 

V okne so zoznamom obcí, kliknite na tlačidlo Nový záznam. 

 

V okne Nový záznam kliknite na tlačidlo tri bodky pri políčku Štát a vyberte príslušný štát, napr. Slovenská 
republika. 
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Potom v stĺpci Nové dáta kliknite na tlačidlo tri bodky pri políčku Kraj. 

 

Do políčka Nový kraj zadajte medzeru a zapíšte OK. 

 

Tento postup zopakujte aj pri políčkach Okres, Obec a PSČ. 

Keď budú všetky údaje doplnené, Nový záznam zapíšte. 

 

V okne so zoznamom obcí v tabuľke Zoznam obcí nájdite „prázdnu“ obec (do stĺpca Kód vpíšte USR) 
a vyberte ju kliknutím na riadok. 
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Partner má zadanú adresu. Adresu zapíšte. 

 

 

Partner vo vytlačenej faktúre bude vyzerať nasledovne: 
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Pri zadávaní ďalšieho takéhoto partnera stačí už len vybrať „prázdnu“ obec v adrese. 

 

 

Spôsob tretí: 

Tento spôsob je vhodný, ak nevediete sklad, prípadne nevyskladňujete položky skladu cez fakturáciu, alebo 
účtujete skladové pohyby výdaj tuzemsko a výdaj zahraničie rovnako. 

Vo voľbe Adresár partnerov pridáte partnerovi adresu, v políčku Typ adresy vyberte Sídlo organizácie – 
zahraničie. Ostatné políčka nemusíte vypĺňať. Adresu zapíšte. 

 

3. Majetok 

3.1. Úprava výpočtov odpisov a zostatkovej ceny majetku pre hospodársky rok 

V systéme Humanet bol upravený majetok pre výpočet odpisov a zostatkovej ceny pre hospodársky rok. 

Doteraz sa zostatkové ceny v zostavách nezobrazovali správne k poslednému dňu hospodárskeho roka. Po 
úprave úž tieto ceny budú zobrazované správne. 

 

Ing. Dana Lempochnerová, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


