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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1. Zefektívnenie pri zadávaní nového partnera v adresári 

Pre rýchlejšie zadávanie nového partnera a jeho povinných údajov sme upravili okno na zadávanie údajov. 

Po stlačení Pridaj sa zobrazí prvotné okno, kde sme premiestnili Adresu a zároveň sme pridali možnosť 
kopírovať DIČ do IČ DPH pokiaľ je partner platca DPH. 

 

 

Po kliknutí na ikonu  nachádzajúcu sa pri políčku DIČ sa údaje automaticky prekopírujú do políčka          
IČ DPH a zaškrtne sa voľba Platca DPH. Ak je vyplnená adresa, kód štátu sa pri IČ DPH vyplní na základe 
adresy.  

2. Sklad 

2.1. Tlač cenových štítkov 

V systéme Humanet bola upravená tlač cenových štítkov. Zostava na tlač sa nachádza vo voľbe Výstupy – 
Sklad – Cenové štítky. 
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Pri tlači cenových štítkov bola dopracovaná možnosť filtrovania tlače za konkrétny sklad, prípadne vybrané 
sklady, Skupinu, Podskupinu, alebo len tlač za jednotlivé skladové karty. 

Pri tlači je možné zvoliť či sa na cenovom štítku bude tlačiť: 

 

- Cena s DPH 
- Jednotková cena s DPH 
- Cena bez DPH 
- Jednotková cena bez DPH 
- Tlačiť karty s nulovým množstvom 

 

 

 

V prípade, tlače cenových štítkov len za vybrané sklady je potrebné kliknúť na ikonu  nachádzajúcu sa 
pri výbere skladu a následne sa zobrazí okno s viacnásobným výberom, kde je možné vybrať dané sklady. 

 

 

 

Rovnakým postupom je možné sa dostať do viacnásobného výberu aj pre Skupinu, Skladovú kartu 
a Podskupinu. 
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3. Iné drobné úpravy 

3.1. Možnosť editovania interného čísla dokladu 

V prípade, ručného upravovania interného čísla priamo v doklade pohľadávok sa pri zapísaní dokladu 
zobrazilo upozornenie: Doklad s rovnakým číslom už existuje vo fakturácii. Použite tlačidlo pre načítanie 
nového čísla dokladu. Po úprave sa už daná hláška nebude zobrazovať a doklad dovolí uložiť.  

 

 

V prípade, že sa zadá ručne také interné číslo, ktoré už je použité, pri uložení sa zobrazí hláška: Doklad 

s rovnakým číslom už existuje v účtovníctve. Použite tlačidlo pre načítanie nového čísla dokladu  
a následne sa číslo dokladu nastaví na nasledujúce v poradí. 

 

 

 

 

 

Čo pre Vás pripravujeme: 

Novú fakturáciu 

 

Ing. Eva Krauseová, konzultant metodik, HOUR, spol. s r. o. 

 

 


