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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Účtovníctvo 

1.1.  Dátum a čas vzniku dokladu a jeho poslednej úpravy 

V systéme Humanet boli doplnené informácie o dátume a čase vzniku dokladu a zároveň aj informácie 
o dátume a čase poslednej úpravy účtovného dokladu. Informácie je možné zobraziť priamo v doklade 
v záložke Info a poznámka. 

 

 

 

Dané stĺpce je možné vybrať aj zozname všetkých dokladov danej evidencie prostredníctvom voľby 
Nastavenie zobrazenia stĺpcov. 

 

 

 

Po kliknutí na voľbu Nastavenie zobrazenia stĺpcov je potrebné stlačiť Pridať a následne si postupne vybrať  

jednotlivé stĺpce cez Kód stĺpca. 
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Po postupnom vybraní jednotlivých stĺpcov a zapísaní zmien je potrebné sa z Humanetu odhlásiť a opäť 
prihlásiť, aby sa daná zmena prejavila. 

 

Tieto informácie o doklade je možné zobraziť v module Účtovníctvo a jeho podmoduloch: 

- Pokladňa 
- Pohľadávky 
- Záväzky (len v evidencii Záväzky) 
- Banka (len v evidencii Banka) 
- Interné doklady. 

 

 

Otázka: 

Ako sa zobrazí zmena na dokladoch, ktoré už boli vytvorené? 

 

Pri dokladoch, ktoré sa už v jednotlivých podmoduloch nachádzajú bude daná zmena vyzerať nasledovne: 

Dátum a čas vzniku: ostane prázdny. 

Zaúčtoval: bude mať vyplnené Neznámy, keďže nevieme ktorý užívateľ doklad vytvoril. 

Dátum a čas poslednej zmeny: vyplní sa čas poslednej zmeny, ktorá bola zapísaná v doklade. 

Zmenil: vyplní sa meno užívateľa, ktorý urobil poslednú zmenu v doklade. 
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1.2.  Filtrovanie v stĺpci suma 

Pre rýchlejšie a efektívnejšie vyhľadávanie súm bolo upravené ich vyhľadávanie a zároveň boli pridané aj nové 
funkcie. 

 

Pri vyhľadávaní dokladov v stĺpcoch s číslami pribudli nové funkcie: 

- Vyhľadávanie dokladov v určitom rozmedzí súm, je možné cez zadanie pomlčky alebo mínusu medzi 
číslami 
 

- Vyhľadávanie dokladov, ktoré sú väčšie alebo rovné ako zadané číslo je možné cez nasledujúci znak 
> 
 

- Vyhľadávanie dokladov, ktoré sú menšie alebo rovné ako zadané číslo je možné cez nasledujúci znak 
< 
 

Príklad č. 1 

Zobrazenie všetkých dokladov v rozmedzí 160 až 190 
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Príklad č. 2 

Zobrazenie všetkých dokladov, ktoré sú väčšie alebo rovné sume 5001. 

 

 

 

 

Príklad: 

Zobrazenie všetkých dokladov, ktoré sú menšie alebo rovné sume 8. 

 

 

 

1.3.  Ostáva uhradiť – zmena zobrazenia 

V evidencii Pohľadávok a Záväzkov bol zmenený spôsob zobrazovanie preplatených pohľadávok a záväzkov. 

 

Príklad č.1: 

V evidencii pohľadávok je zaúčtovaný dobropis na sumu – 600,- EUR, ktorý bol uhradený 2krát v plnej sume. 
Takto preplatený dobropis sa zobrazí v stĺpci Ostáva uhradiť kladne 600,- EUR nakoľko v tomto prípade, 
vznikla pohľadávka voči odberateľovi (pred úpravou sa takto preplatený dobropis v stĺpci Ostáva uhradiť 
zobrazil ako – 600,- EUR). 
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Príklad č.2: 

V evidencii záväzkov je zaúčtovaná faktúra na sumu 64,32 EUR. Faktúra bola uhradená v sume 94,32 EUR. 
Preplatená sumu 30,- EUR sa zobrazí v stĺpci Ostáva uhradiť záporne ako -30,- EUR, keďže v tomto prípade 
vznikol záporný záväzok a budeme očakávať vrátenie 30,- EUR od dodávateľa (pred úpravou sa takto 
preplatený záväzok v stĺpci Ostáva uhradiť zobrazil ako 30,- EUR) 

 

 

 

 

1.4.  Import bankového výpisu z banky mBank 

V systéme Humanet bola dopracovaná voľba možnosti importu bankového výpisu z banky mBank. Pre 
importovanie bankového výpisu je potrebné cez Výber modulu – Banka – Homebanking – Import bankového 
výpisu v časti Spracovateľa importu vybrať možnosť Homebanking mBank ABO TXT. 

 

 

 

2. Sklad 

2.1. Prechod zo skladového pohybu do skladovej karty 

Cez voľbu Sklad – Skladové pohyby je možné sa dostať priamo zo zobrazeného skladového pohybu na danú 
skladovú kartu a nie je už potrebné preklikávať sa medzi jednotlivou evidenciou Skladových kariet 
a Skladových pohybov. 

 

Zo skladového pohybu je možné sa dostať do skladovej karty kliknutím na riadok položky skladového pohybu, 
kde je zapísaný výdaj na skladovej karte. Po vstupe do skladovej karty cez položku skladového pohybu nebude 

 

možné editovať už existujúce pohyby na danej karte. 
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3. Zostavy 

3.1. Tlač dodacieho listu s výrobným číslom, zárukou, EAN kódom a colným sadzobníkom 

Do systému Humanet bola dopracovaná tlačová predloha dodacieho listu, ktorá je rozšírená o tlač informácií 
o výrobných číslach, záruke a EAN kódu. 

Túto tlačovú predlohu odporúčame použiť v prípade sledovania skladových kariet na výrobné čísla, prípadne 
na karty, kde je zadaný EAN kód. Pri tlači takéhoto dodacieho listu je potrebné kliknúť na šípku a vybrať tlačovú 
predlohu S_DODACI_LIST_EAN_VC. 

 

 

 

Okrem týchto parametrov sa tlačová predloha dodacieho listu rozšírila aj o kód colného sadzobníka, ktorý je 
možné pridať alebo zameniť s iným parametrom vybranej tlačovej zostavy.  

Úpravu tlačovej predlohy je potrebné urobiť cez Návrhár tlačových predlôh. Postup na úpravu tlačovej zostavy 
si môžete stiahnuť z nasledujúceho linku HNT_navrhar_tlacovych_predloh_v1.pdf . 

 

3.2. Tlač cenových štítkov do excelu 

Zostava tlač cenových štítkov sa nachádza vo voľbe Výstupy – Sklad – Cenové štítky. Cenové štítky je možné 
už vytlačiť aj do excelu.  

 

 

Pri tlači cenových štítkov je 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 

https://www.humanet.sk/prirucky-navody/zobrazit/podvojne-uctovnictvo-navrhar_tlacovych_predloh
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4. Iné drobné úpravy 

4.1. Oprava skladovej ceny vo výdajke vytvorenej z dodacieho listu 

Pri vytváraní dodacieho listu, ktorým bol vyskladnený tovar alebo materiál bola suma vo výdajke určená ako 
posledná nákupná cena aj napriek tomu, že sklad bol ocenený váženým priemerom. Pri zaúčtovaní skladu 
a spustení skladového prepočtu sa suma vo výdajke upravila na správnu.  

Po úprave sa cena výdajky tovaru alebo materiálu, ktorý je vyskladňovaný dodacím listom určí automaticky 
správne tak ako je určený výpočet ceny skladu. 

 

4.2. Oprava kontroly disponibilného množstva pri vytváraní výdajky 

Ak sa v jednej výdajke vydával tovar (materiál) z jednej skladovej karty po jednom kuse nekontrolovalo sa 
disponibilné množstvo na karte, čím bolo možné ísť na danej skladovej karte do mínusu aj napriek tomu, že 
na danom sklade bol zákaz výdaja do mínusu. 

Po úprave kontroly disponibilného množstva, už nebude možné dostať sa do mínusu, pokiaľ je na sklade 
zakázaný výdaj do mínusu. 

 

4.3. Úprava pri zadávaní loga v adresári partnerov  

Pri pridávaní loga v Adresári partnerov sa nezobrazilo tlačidlo Zapísať vybrané logo. Po úprave komponenty 
sa zobrazí tlačidlo Zapísať. 

 

Čo pre Vás pripravujeme: 

Novú fakturáciu 

 

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T4VQ-v4AkJE

