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PODROBNÝ POPIS ZMIEN OBSIAHNUTÝCH V UPDATE: 

 

1. Účtovníctvo 

1.1. Zmeny v predlohách tlače Pokladničného dokladu 

V systémových predlohách tlače Pokladničného dokladu sú po novom niektoré polia nastavené tak, aby sa 
výškou prispôsobovali veľkosti textu. Dlhé texty alebo názvy sa budú zobrazovať vo viacerých riadkoch celé 
a nebudú odseknuté. Tiež nebudú tieto texty prekrývať ďalšie riadky pod nimi.  

 

2. Fakturácia 

2.1. Pole Poznámka 

V novej fakturácii bolo dopracované pole Poznámka. Je súčasťou panela na pravej strane, kde su rôzne 
dodatočné parametre pre fakturačné doklady. 

 

 

3. Funkcia Notifikácie pre udalosti 

Funkcia Notifikácie pre udalosti slúži na posielanie e-mailových správ o dôležitých dátumoch udalostí v 
účtovnej databáze. V súčasnej dobe je zapracované upozornenie na blížiaci sa dátum splatnosti záväzkov 
(záväzky, ktoré budú od konkrétneho dátumu splatné do 3 dní).  

 

  



 

Online ekonomický softvér 

www.humanet.sk 
 

 
 

3 

Voľba pre funkciu je v databáze skrytá. Užívateľ, ktorý chce funkciu používať, ju zapne označením políčka 
v systémovej konštante REMIND_ADM Zobraz voľbu notifikácie pre udalosti v administrácii v skupine konštánt 
Systémové konštanty. 
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Funkcia sa nachádza vo voľbe Správa systému/ Notifikácie pre udalosti. 

Pre spustenie posielania notifikácií pre udalosti je potrebné si pre príslušnú udalosť vytvoriť definíciu. 

Kliknutím na tlačidlo Pridať sa otvorí formulár Notifikácie pre udalosti. 

 

 

 

Časť Základné údaje 

Typ notifikácie – zatiaľ je v políčku voľby len Záväzky s blížiacim sa dátumom splatnosti, plánujú sa ďalšie 
upozornenia 

Odoslať ako – zatiaľ je v políčku voľby len email, plánuje sa zapracovanie zasielanie do SMS 

Popis – uvedie sa krátky popis definície 

 

Časť Termín odoslania 

Pre toto upozornenie je termín odoslania systémovo nastavený na 3 dni pred splatnosťou záväzku. 

 

Časť Rozsah opakovania 

Začať – dátum, od ktorého sa odpočítavajú jednotlivé termíny na opakovanie, resp. odkedy sa spúšťa prvá 
notifikácia. Napríklad: v políčku Začať je dátum 25.10.2019. 1 rok od tohto dátumu bude 25.10.2020. 18 
mesiacov od tohto dátumu bude 25.4.2021. 

Čas odoslania – hodina, kedy sa bude posielať v nastavenom termíne e-mailová notifikácia. Kontrola na 
spustenie notifikácia prebieha na serveri každú celú a každú pol hodinu. Preto aj v nastavení času odoslania 
je možné nastaviť len celú alebo pol hodinu. 

Bez dátumu ukončenia – pri tomto nastavení sa e-mailové notifikácie budú posielať stále podľa nastavenia 
v definícii. 
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Ukončiť po ... opakovaniach – pri tomto nastavení sa pošle notifikácia len toľkokrát, aká hodnota je v políčku. 

 
Ukončiť dňa – zadaním dátumu do políčka sa určí deň, kedy sa notifikácia pošle posledný krát, ak jej posielanie 
pripadne na tento deň. 

 

 

Časť Adresáti a text správy 

Komu, Kópia – kliknutím na tlačidlo sa zobrazí formulár Výber adresátov. V tabuľke Interné kontakty sa zobrazí 
zoznam osôb, ktoré majú zadaný kontakt typu e-mailová adresa alebo e-mailová adresa pre elektronickú 
komunikáciu, podľa toho, ktorá voľba sa vyberie v zozname nad tabuľkou. Do tabuľky Externé kontakty sa 
zapisujú tie mailové adresy, ktoré systém nenájde ani v jednej z načítaných osôb. V zozname sa zobrazia 
všetky evidencie Osoba bez ohľadu na to, či sú aktívne, alebo neaktívne. Ak je v osobe zadaných viac 
kontaktov rovnakého typu, v tabuľke sa zobrazia všetky kontakty. Označením záznamov a kliknutím na tlačidlo 
Vyber označených adresátov sa e-mailové adresy pridajú do zoznamu adresátov. E-mailovú adresu možno aj 
priamo vpísať do zoznamu. 

 

 

 

E-mailové adresy je možné vpísať aj priamo do príslušného políčka 
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Predmet – automaticky sa nastaví text z názvu typu notifikácie. Text možno upraviť. 

Text správy – automaticky sa do e-mailovej notifikácie načíta text zo systémovej šablóny príslušného typu 
notifikácie. Tento text možno pred odoslaním upraviť, k čomu má užívateľ k dispozícii celý rad nástrojov 
v hornom menu okna na úpravu textu. 

Odoslať testovací email – tlačidlo slúži na otestovanie odoslania e-mailovej notifikácie. Užívateľ zadá dátumy 
pre začiatok a koniec kontrolovaného obdobia – obdobia, podľa ktorého bude kontrolovať údaje pre príslušný 
typ notifikácie, a e-mailovú adresu pre doručenie testovacej notifikácie. 

Načítať systémovú šablónu – tlačidlo slúži na znovu načítanie textu systémovej šablóny pre príslušný typ 
notifikácie. 

 

4. Iné drobné opravy 

4.1. Prenos meny pri účtovaní skladových položiek 

Systém bol upravený, aby v prípade automatického zaúčtovania skladových položiek bez sumarizácie 
pohybov preniesol do účtovného denníka aj menu pri každej položke. 

 

4.2. Doplnenie meny pre predpisy, ktoré žiadnu menu nemajú nastavenú 

Pre predpisy, ktoré nemali nastavenú žiadnu menu, systémovo bola doplnená mena EUR. 
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