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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Úprava načítavania bankového výpisu vo formáte SEPA  

V systéme Humanet bolo upravené načítavanie údajov z bankového výpisu vo formáte SEPA. 

Keďže bankový výpis vo formáte SEPA je veľmi variabilný, banky niektoré údaje vpisujú do iných 
parametrov. 

Z tohto dôvodu sme rozšírili parametre, ktoré sa načítavajú do políčka Účel. 

Do políčka účel sa teraz načítava parameter<Ntry><NtryDtls><RitdPties><Dbtr><Nm>. 

Po úprave sa naďalej nude načítavať údaj z tohto parametra, ale pridá sa k nemu atribút (ak sa vo výpise 
nachádza ) <Ntry><NtryDtls><RitdPties><DbtrAcct><Nm>  a taktiež atribút 
<Ntry><NtryDtls><RitdPties><UltmtDbtr><Nm>  (ak sa vo výpise nachádza). 

 

2. Fakturácia 

2.1. Úprava výberu textov fakturačného dokladu 

V systéme Humanet bolo upravené pridávanie textov do fakturačného dokladu. 

Texty fakturačného dokladu (texty pre úvod, stred a záver faktúry) je možné nadefinovať vo voľbe Základné 
nastavenia / Užívateľské texty. Tu je možné text vytvoriť a taktiež zvoliť jeho použitie. 

Vo fakturačnom doklade na záložke Texty pomocou tlačidla   je možné tieto texty vybrať. 

 

Novinkou je, že sa výber textov otvorí v modálnom okne a pre konkrétny typ časť (úvod, text, záver) sa 
zobrazia len tie texty, ktoré majú túto časť nadefinovanú v použití + všetky texty bez zadaného použitia. 

 

Text sa vyberá kliknutím na riadok s textom. 

 

V modálnom okne je možné texty upravovať, pridávať, odstrániť. Ak sa pridáva text pomocou časti záver, tak 
v pridanom texte bude automaticky prednastavené použitie textu Fakturácia – záver. 
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2.2. Doplnenie typov spojení pre odosielanie fakturačných dokladov mailom. 

V systéme Humanet boli do číselníka Typy spojenia doplnené nové typy spojení pre elektronickú 
komunikáciu, ktoré slúžia na odosielanie fakturačných dokladov mailom. 

 

Nové typy spojení sú: 

008 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – fakturácia – ak sa v partnerovi vytvorí spojenie tohto 
typu, tak sa zadaná adresa použije len pri posielaní dokladov z evidencie Fakturácia a odbyt / Fakturácia.  

009 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – upomienky – ak sa v partnerovi vytvorí spojenie 
tohto typu, tak sa zadaná adresa použije len pri posielaní dokladov z evidencie Fakturácia a odbyt / 
Upomienky.  

010 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – objednávky – ak sa v partnerovi vytvorí spojenie 
tohto typu, tak sa zadaná adresa použije len pri posielaní dokladov z evidencie Fakturácia a odbyt / 
Objednávky.  

011 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – cenové ponuky – ak sa v partnerovi vytvorí spojenie 
tohto typu, tak sa zadaná adresa použije len pri posielaní dokladov z evidencie Fakturácia a odbyt / Cenové 
ponuky.  

012 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – reklamácie – ak sa v partnerovi vytvorí spojenie 
tohto typu, tak sa zadaná adresa použije len pri posielaní dokladov z evidencie Fakturácia a odbyt / 
Reklamácie.  

 

Pôvodné spojenie 007 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu je naďalej funkčné. Spojenie 
zadané v tomto type bude použité pre všetky evidencie voľby Fakturácia a odbyt. 

 

Použitie nových typov spojení je určené pre adresár partnerov.  

 

Príklad 1: 

V Adresári partnerov mám zadaného partnera, ktorému som nastavila typy spojení: 

- Všeobené emailové spojenie (kde majú ísť všetky odoslané doklady)  - 007 – e-mailová adresa pre 
elektronickú komunikáciu 
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- Spojenie len na posielanie faktúr - 008 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu 
- Spojenie len na posielanie upomienok - 009 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – 

upomienky 

 

 

Ak idem tomuto partnerovi poslať faktúru, do výberu mailov mi ponúkne len typ 007 a 008. 

 

 

 

Ak idem tomuto partnerovi poslať upomienku, do výberu mailov mi ponúkne len typ 007 a 009. 
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Príklad 2:  

V Adresári partnerov mám zadaného partnera, ktorému som nastavila typy spojení: 

- Spojenie len na posielanie faktúr - 008 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu 
- Spojenie len na posielanie upomienok - 009 – e-mailová adresa pre elektronickú komunikáciu – 

upomienky 

 

Ak idem tomuto partnerovi poslať faktúru, do výberu mailov mi ponúkne len 008. 

 

 

 

Ak idem tomuto partnerovi poslať upomienku, do výberu mailov mi ponúkne len typ 009. 

Ak by som partnerovi potrebovala poslať aj objednávku, je potrebné mu pridať spojenie 010 pre objednávky. 

 



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

6 

3. Vedeli ste, že... 

3.1. ...vyrovnávaciu pamäť prehliadača je dobré občas vyčistiť? 

Viete, čo je vyrovnávacia pamäť prehliadača, alebo aj CACHE? 

Pre urýchlenie prehliadania webových stránok sú prehliadače navrhnuté tak, aby sa webstránky, ktoré si 
užívateľ prezerá, sťahovali a ukladali lokálne na pevnom disku počítača v oblasti zvanej "cache". 
Nachádzajú sa v nej záznamy o každej položke, ktorá sa počas surfovania na internete zobrazila alebo 
stiahla. Takže, keď užívateľ navštívi rovnakú stránku druhýkrát, prehliadač zrýchli čas načítavania stránky 
lokálne z cache, namiesto nového sťahovania z internetu. Cache teda šetrí čas. Nevýhodou môže byť, že 
v istom čase sa užívateľ nepozerá na najaktuálnejšiu verziu webstránky. Na zobrazenie najaktuálnejšej 
verzie stránky je dobré cache vyčistiť. Častokrát stačí stránku obnoviť klávesom F5. Keď je F5 bezmocné, na 
rad prichádza tzv. "tvrdý refresh" (Windows: CTRL + F5, Mac/Apple: cmd + R). V ostatných prípadoch však 
treba cache vymazať ručne. Viac na tému vyčistenia cache si môžete prečítať v príspevku Vyčistíš 
vyrovnávaciu pamäť!. 

 

3.2. ...pri práci v systéme Humanet môžete využívať viacero klávesových skratiek? 

Pri práci v systéme Humanet môžete využívať viacero klávesových skratiek. Nižšie uvádzame ich prehľad. 

Klávesová skratka Popis operácie 

F5 Obnovenie stránky (ak niektorý z ovládacích prvkov nerobí, čo sa od neho očakáva). 

CTRL+F5 „Tvrdý refresh“ stránky. 

CTRL+C Kopírovanie ktoréhokoľvek textového reťazca na stránke, ktorý označíte myšou, napr. ak 
potrebujete niekam skopírovať názov partnera. 

CTRL+V Vloženie skopírovaného textového reťazca. 

CTRL+F Spustenie nástroja Hľadať. Ak napr. neviete na stránke nájsť potrebné políčko, môžete na to 
použiť nástroj Hľadať. Hľadaný reťazec sa farebne zvýrazní. 

CTRL+koliesko myši Zväčšovanie/zmenšovanie stránky (lupy) prehliadača. 

CTRL+plusko 

CTRL+mínusko 

Alternatíva k predchádzajúcej klávesovej skratke, kedy pomocou klávesovej skratky CTRL 
a držania klávesy „+“ alebo „-“ zväčšujete/zmenšujete lupu prehliadača. 

CTRL+0 Nastavenie lupy na 100 %. 

ALT+koliesko myši 

SHIFT+koliesko myši 

Horizontálne posúvanie obrazovky – horizontálny scrollbar. 

Koliesko myši Vertikálne posúvanie obrazovky – vertikálny scrollbar. 

ESC Pomocou klávesu ESC sa políčko „vyprázdni“. 

Ak ide o textové políčko, po stlačení klávesu ESC sa text vymaže a užívateľ môže začať 
vpisovať nový text. 

Ak ide o výberový zoznam (dropdown), po stlačení klávesu ESC sa zobrazený text vymaže 
a užívateľ môže vybrať novú položku číselníka v dropdowne. Novú položku v číselníku 
vyhľadáva zadaním reťazca, alebo posúvaním šípkou hore/dolu v zozname položiek. 

Šípka hore/dole Posun hore/dole po položkách v zozname položiek číselníka výberového zoznamu, napr. 
v zozname obcí. 

Šípka 
doprava/doľava 

„Listovanie“ zo strany na stranu v zozname položiek číselníka výberového zoznamu, napr. 
v zozname obcí. 

ENTER Nastavením sa na položku číselníka vo výberovom zozname a stlačením klávesu ENTER sa 
položka vyberie do políčka. 

Ak je v hlavičke tabuľky tlačidlo , stlačením klávesu ENTER sa otvorí modálne 
okno pre zadanie údajov novo pridávanej položky, napr. pri pridávaní nového záväzku. 

Pri nastavení na tlačidlo Zapísať pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa stlačením klávesu 
ENTER potvrdí tlačidlo Zapísať (ako keď sa klikne myšou na tlačidlo). 

Pri nastavení na označovacie políčko (checkbox) pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa 
stlačením klávesu ENTER zmení stav políčka (označené/neoznačené). 

MEDZERNÍK Pri nastavení na označovacie políčko (checkbox) pomocou klávesu TAB resp. SHIFT+TAB sa 

http://www.sven.sk/blog/vycistis-vyrovnavaciu-pamat-prehliadaca
http://www.sven.sk/blog/vycistis-vyrovnavaciu-pamat-prehliadaca
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Klávesová skratka Popis operácie 

stlačením klávesu MEDZERNÍK zmení stav políčka (označené/neoznačené). 

TAB Presúvanie sa z políčka na políčko smerom k dolnej časti formulára. Výborne poslúži pri 
vypĺňaní formulára pre pridanie novej osoby a role. 

SHIFT+TAB Presúvanie sa z políčka na políčko naspäť smerom k začiatku formulára. 

 

 

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

 

 


