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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

 

1. Fakturácia 

1.1. Upozornenie na prepísanie zaúčtovania pri zápise zmeneného dokladu 

V nastaveniach Fakturácie bola doplnená možnosť Upozorniť na prepísanie zaúčtovania pri zápise 
zmeneného dokladu.  

 

V prípade, keď má užívateľ nastavené Automatické účtovanie, vystavený fakturačný doklad sa vždy prenesie 
do účtovníctva, do evidencie Pohľadávky. Pokiaľ si užívateľ zmení v účtovnej evidencii Pohľadávok pre 
jednotlivý zápis niektoré podrobnosti (napríklad dopíše dealera, k jednotlivým predpisom priradí iné stredisko 
a pod.), tieto zmeny sa prejavia len v účtovnej evidencii. Ak nastal prípad, že po týchto zmenách v účtovnej 
evidencii užívateľ zmení niektoré polia aj vo Fakturácii (napríklad príde k zmene odberateľskej adresy) a s tou 
zmenou dal fakturačný doklad zapísať, doklad prepísal podrobnosti v evidencii Pohľadávky a zmeny z danej 
evidencie boli stratené.  

Pri voľbe Upozorniť pri ukladaní zmien sa pri snahe užívateľa o opätovné zapísanie fakturačného dokladu 
objaví okno: Doklad s číslom xxx je už zaúčtovaný. Prajete si prepísať existujúce zaúčtovanie?  

 

Pri odpovedi áno, prenesú sa údaje z Fakturácie do evidencie Pohľadávky v tej podobe, v akej sú vo Fakturácii. 

Pri odpovedi nie, zmeny sa zapíšu vo Fakturácii, ale nebudú prenesené do evidencie Pohľadávok. 
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1.2. Zobrazovanie čiastkových úhrad pre doklad typu Hotovosť 

Pri platbe prostredníctvom aplikácie Humanet Cash Desk je vo Fakturácii vytvorený doklad typu Hotovosť. V 
tejto verzii bola pridaná možnosť pozrieť si, akými čiastkovými úhradami bol doklad zaplatený. Informácia sa 
zobrazí, keď užívateľ ťukne na ikonu pera v časti Úhrady v pravej lište pri zobrazovaní konkrétneho dokladu. 

 

 

1.3. Príznak Vybavené pre Dodací list zaplatený dokladom typu Hotovosť 

Dodací list, ktorý je zaplatený prostredníctvo dokladu typu Hotovosť (vytvorený ako doklad pomocou aplikácie 
Humanet Cash Desk alebo ako súvisiaci doklad v evidencii Fakturácia), automaticky po zápise dokladu typu 
Hotovosť získava zaškrtnutie príznaku Vybavené. 
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