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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

1. Zmena v prihlasovaní užívateľa do databázy na portáli www.humanet.sk 

UPOZORNENIE: Upozorňujeme užívateľov vstupujúcich do databáz vytvorených v registráciách na portáli 
www.humanet.sk, že do svojich databáz už budú môcť vstupovať len cez registráciu v časti Môj Humanet 
prostredníctvom tlačidla Štart. 

 

Či už sa užívateľ odhlási z databázy tlačidlom pre odhlásenie, alebo ho odhlási systém po vypršaní časového 
limitu pri nečinnosti systému, bude automaticky presmerovaný do svojej registrácie na portáli 
www.humanet.sk. 

UPOZORNENIE: Presmerovanie sa vykoná vždy na nový list (do nového okna) prehliadača. 

 

Prihlasovanie do databáz cez prihlasovacie okno systému Humanet už nebude možné, 

 

pričom v hornej časti okna sa užívateľovi zobrazí hlásenie: 

 

2. Nová funkcia Vzdialená podpora 

V záujme zvýšenia úrovne zabezpečenia a kontroly prístupu pracovníka podpory bol zavedený novy spôsob 
udeľovania oprávnenia pre vstup do databázy. Po novom, v prípade, že sa počas riešenia hotlinu vyskytne 
potreba vstúpiť do databázy klienta, klient – užívateľ pridelí pracovníkovi podpory dočasný vstup do databázy 

http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
http://www.humanet.sk/
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cez funkciu Vzdialená podpora. Táto funkcia sa nachádza na vynovenom Paneli podpory v časti Vzdialená 
podpora. 

 

Po vstupe do funkcie má užívateľ možnosť vybrať trvanie vzdialenej podpory kliknutím na príslušné tlačidlo. 

 

Po aktivácii užívateľ vidí, dokedy bude mať pracovník podpory povolený vstup do databázy, a tiež kedy mu 
túto vzdialenú podporu pridelil. 

 

Pridelenie vzdialenej podpory je možné kedykoľvek ukončiť kliknutím na tlačidlo Ukončiť. Ak by bolo potrebné 
vzdialenú podporu predĺžiť, je možné existujúci interval podpory ukončiť, a prideliť nový interval. 

3. Responzívny dizajn systému Humanet a rozšírenie Panela podpory 

Z dôvodu zvýšenia komfortu práce s aplikáciou na zariadeniach s menšou uhlopriečkou (mobilné telefóny, 
tablety) došlo k určitým zmenám v užívateľskom rozhraní. Aplikácia sa teraz správa responzívne, čo znamená, 
že rozloženie prvkov na stránke sa automaticky prispôsobí rozmerom prehliadača, v ktorom je zobrazená. 

Výrazne sa zmenilo horné menu programu. Takýto bol jeho vzhľad pred úpravou, 

 

a takýto po úprave. 

 

Na odhlásenie z programu už bude slúžiť ikona Vypínača úplne vpravo. 
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Funkcie horného menu sa rozdelili do dvoch panelov: 

 

PANEL PODPORY, ktorý sa otvorí kliknutím na ikonu s otáznikom. 

Na tento panel boli presunuté voľby z menu Pomocník/ Dokumentácia, 
Systém, O aplikácii, a pridali sme naň nové podporné prvky: 

- kontakt na zákaznícku podporu – kliknutím na e-mail sa otvorí okno pre 
napísanie e-mailovej adresy vo vašom e-mailovo programe; 

- linky na stránky www.humanet.sk – Aktuality, Účtovný poradca, Tipy 
a triky; 

- linky na stránku Finstatu, Registra účtovných závierok, Obchodného 
registra, Živnostenského registra a Finančnej správy. 

 

PANEL UŽÍVATEĽA, ktorý sa otvorí kliknutím na oranžovú ikonu. 

Na tento panel boli presunuté všetky ostatné voľby z horného menu ako 
Užívateľ/ Užívateľský profil, Zmena hesla, Farebná schéma Humanetu/ 
Základná, Hnedá... 

Na tomto paneli je navyše tlačidlo Odhlásiť, ale aj informácie o tom, 
v ktorej databáze je užívateľ prihlásený, a v akom období spracovania sa 
databáza nachádza. 

 

4. Účtovníctvo 

4.1. Záväzky – kontačný lístok 

Pre tlač kontačného lístka s DPH bol dopracovaný nový parameter Dátum splatnosti a tiež rozpis DPH. Názov 
predlohy tlače je S_ZAV_KONTACNY_LISTOK_S_ROZPISOM_DPH.  

 

http://www.humanet.sk/
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5. Fakturácia 

5.1. Zobrazenie kompletnej adresy konečného odberateľa 

V module Fakturácia bol aktualizovaný prístup k vypĺňaniu adresy konečného odberateľa. V prípade, že 
partner má vyplnenú iba jednu inú adresu ako adresu sídla, je táto adresa použitá pre konečného odberateľa. 
Pokiaľ existuje niekoľko adries partnera, pri vypĺňaní políčka Názov pre Konečného odberateľa sa vyroluje 
lišta so všetkými dostupnými adresami a to kompletne (názov, ulica, mesto) 

 

 

 

5.2. Doplnenie Špecifikácie účtovania dokladov 

V novej fakturácii bola na bočnej lište doplnená funkcionalita pre Špecifikáciu účtovania dokladov. 
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5.3. Kontrola zápisu odberateľa 

Bola zavedená nová kontrola. Pokiaľ na fakturačnom doklade nie je uvedený odberateľ, systém nedovolí 
doklad zapísať. Na nevyplnené pole upozorní systém hláškou: Systém nepovoľuje vytvárať doklady bez 
partnera! 

 

 

6. Termíny a úlohy 

6.1. Systémové termíny a úlohy 

Súčasťou update 9.07 je sprístupnenie funkcionality Termíny a úlohy tým, že súčasťou update bolo aj 
nadefinovanie systémovej pripomienky. Systémové pripomienky sú needitovateľné, obyvkle legislatívneho 
charakteru. 

Panel Termíny a úlohy zobrazuje užívateľovi účtovných databáz pre update 9.07 jednu systémovú 
pripomienku a to pripomienku na podanie priznania k DPH, podania KV DPH a súhrnného výkazu DPK do 
konca roka 2019. 

6.2. Vlastné termíny a úlohy 

Na paneli Termíny a úlohy je možné pridávať si vlastné termíny a úlohy. Po vstupe na panel Termíny a úlohy 
je vpravo ikona Vlastné termíny a úlohy. Po kliknutí na ikonu sa zobrazí tabuľka Vlastné termíny a úlohy, do 
ktorej si užívateľ môže pridať pripomienky, ktoré chce mať k dispozícii po prihlásení do systému.  
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Užívateľ má možnosť pridať si pripomienku, ktorú bude vidieť iba on, alebo pripomienku, ktorú budú vidieť 
všetci užívatelia vstupujúci do databázy.  

 

To, že má užívateľ na aktuálny deň nejaké termíny a úlohy, informuje číslo vedľa panela. 

 

Systémové pripomienky sa zobrazujú sivou farbou, vlastné úlohy sa zobrazujú čiernou farbou, a to vo všetkých 
farebných schémach Humanetu. Pripomienky aktuálneho dňa sa zobrazujú farebne, podľa nastavenia 
farebnej schémy Humanetu.  

 

 

 

 

 

Zuzana Lihocká, metodik, HOUR, spol. s r. o. 

Miroslava Šimková, metodik-konzultant, HOUR, spol. s r.o. 

 

 


