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Fakturatik 1.31

Program FAKTURATIK je ur ený na tvorbu, tla  a evidenciu objednávok, ponukových listov, faktúr, zálohových faktúr a
ostatných typov dokladov. Okrem dokladov obsahuje aj evidenciu obchodných partnerov, sortimentu a platieb a predstavuje
tak jednoduché, efektívne a lacné riešenie pre malé firmy a podnikate ov, ktorým ú tovnú agendu spracováva externá firma.

FAKTURATIK

Program je dodávaný v troch verziach :

Fakturatik FREE
vo ne šírite ná bezplatná verzia, ktorá je len funk ne obmedzená - je v nej možné evidova  max. 5 obchodných
partnerov a pohyby (príjmy, výdaje a rezervácie) pre max. 5 položiek sortimentu

Fakturatik SILVER
registrovaná verzia s neobmedzeným po tom obchodných partnerov, s možnos ou evidencie pohybov pre max. 10
položiek sortimentu

Fakturatik GOLD
registrovaná verzia s neobmedzeným po tom obchodných partnerov a položiek sortimentu s pohybmi
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Fakturatik 1.31 Inštalácia

Inštalácia

Program FAKTURATIK je navrhnutý na prácu v opera nom systéme Windows XP, Vista, 7, 8. Na jeho prevádzku je úplne
dosta ujúca bežná konfigurácia dnešných po íta ov, ktorá v zna nej miere závisí práve od použitej verzie opera ného
systému Windows.

Systémové požiadavky

Program nainštalujete spustením inštala ného súboru fakturatik_setup.exe (môžete si ho stiahnu  zo stránky
www.rksoft.sk/download). Po výbere jazyka a kliknutí na tla idlo " alej" sa zobrazí Licen ná zmluva. Pre ítajte si ju,
prosím, a ak s ou súhlasíte, potvr te vo bu "Súhlasím s podmienkami Licen nej zmluvy" a kliknite na tla idlo " alej". V
prípade potreby môžete zmeni  inštala nú zložku (program sa štandardne inštaluje do Program Files\RK
Software\Fakturatik) a inštaláciu spustíte kliknutím na tla idlo " alej". Po skopírovaní potrebných súborov do inštala nej
zložky proces inštalácie zav šite kliknutím na tla idlo "Dokon ".

Inštalácia

Sie ová inštalácia
Inštalácia programu FAKTURATIK
Nainštalujte FAKTURATIK na server aj na všetky potrebné klientske po íta e

1.

Inštalácia Firebird SQL Server
Inštaláciu Firebird SQL Servera vykonajte, ak potrebujete, aby k Vašej databáze mohlo prostredníctvom siete sú asne
pristupova  viacero používate ov. V takom prípade vyberte po íta  v sieti, ktorý bude slúži  ako databázový server a
nainštalujte do  okrem programu FAKTURATIK aj najnovšiu verziu Firebird SQL Servera, ktorú si môžete stiahnu  zo
stránok www.rksoft.sk alebo www.firebirdsql.org. Po inštalácii sa bude Firebird SQL Server spúš  pri štarte
Windows automaticky ako služba. Ak je na po íta i nainštalovaný (aktivovaný) firewall, je potrebné "otvori " port
3050. Napríklad pre firewall Windows XP je potrebné kliknú  na Štart - Ovládací panel - Brána firewall systému
Windows a v záložke "Výnimky" prida  port (meno: Firebird SQL Server, íslo portu: 3050).

2.

Vytvorenie databázy
Spustite FAKTURATIK na serveri a vytvorte tam lokálnu databázu (napr. s názvom MojaDB v zložke C:\Data).

3.

Spustenie FAKTURATIKu na klientskom po íta i
Najskôr sa uistite, že klientsky po íta  má prístup k serveru a vo firewalle je povolená komunikácia cez port 3050 (vi
bod 2). Spustite FAKTURATIK na klientskom po íta i a otvorte databázu na serveri. Použite nasledujúce prihlasovacie
údaje :

4.

Server
názov servera (po íta a, na ktorom je nainštalovaný a spustený Firebird) alebo jeho IP adresu

Názov databázy (alias)
sem zadajte úplný názov a cestu k databáze (z poh adu servera) - teda napr. "C:\Data\MojaDB.fdb". V prípade potreby
môžete použi  pre databázu aj alias (prezývku), ktorý je možné nadefinova  na serveri (bližšie informácie sú uvedené v
kapitole "Databázový systém Firebird")

Heslo
prístupové heslo k databáze (štandardne "masterkey"). Pri zadávaní hesla je nutné rozlišova  ve ké a malé písmená.

Ak chcete ma  program umiestnený na prenosnom médiu (napr. externý harddisk, USB k  a pod.), môžete si vytvori
tzv. portable verziu programu. Postup je jednoduchý :

Prenosná (portable) inštalácia

Kópia konfigura ného súboru
Najskôr si do inštala nej zložky programu (štandardne je to C:\RK Software\Fakturatik) skopírujte konfigura ný súbor
"setup.ini", ktorý sa náchádza v zložke Moje dokumenty\Fakturatik.

1.

Kópia databáz
Potom si do podzložky Portable skopírujte všetky Vaše databázy (súbory *.FAKT)

2.

Hotovo :)
Celú túto zložku s konfigura ným súborom aj databázami si potom už len skopírujte na prenosné médium a môžete
ho používa  aj na inom po íta i bez nutnosti jeho inštalácie.

3.
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Fakturatik 1.31 Inštalácia

Databázy a ich zálohovanie v prenosnej verzii
Ak používate prenosnú verziu ( iže konfigura ný súbor je v rovnakej zložke ako samotný program), pri výbere
databáz je automaticky predvolená iba podzložka "Portable" (bez oh adu na to, aké písmeno priradí systém
prenosnému disku po pripojení).

Podobne je to aj so zálohovaním - ak máte aktivované automatické zálohovanie, program bude v tomto režime
databázy zálohova  do podzložky "Backup".
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Fakturatik 1.31 Databázový systém Firebird

Program FAKTURATIK využíva na prístup k údajom databázový systém Firebird ( alej len FB). Jedná sa o vo ne dostupný,
robustný a dlhodobo vyvíjaný systém, ktorý má nízke nároky na prevádzku aj obsluhu. Popis FB a odkazy na alšie
informa né zdroje je možné nájs  na stránkach www.firebirdsql.org. Sú as ou inštalácie programu FAKTURATIK je tzv.
Embedded verzia FB, ktorá v sebe spája klientskú aj serverovú as  FB (využíva sa na prístup k lokálnej databáze) ako aj
samostatná klientska as  ur ená na prístup k riadnemu serveru FB (využíva sa na prístup k databáze Klient-Server).

Databázový systém Firebird

V prípade lokálnej databázy je táto umiestnená priamo vo Vašom po íta i a program k nej pristupuje priamo. K tejto
databáze nemôže v rovnakom ase pristupova  viacero užívate ov.

Lokálna databáza

Táto databáza je umiestnená na serveri (t.j. na po íta i na ktorom je nainštalovaný server FB) a program k nej
nepristupuje priamo, ale prostredníctvom FB servera. Môžu ju využíva  viacerí používatelia sú asne, každý záznam však
môže v rovnakom ase editova  iba jeden používate  (ak záznam niekto edituje, tento je až do potvrdenia alebo zrušenia
vykonaných zmien pre ostatných používate ov nedostupný - môžu ho íta , ale nemôžu ho zmeni  ani vymaza ). Program
vykonáva po každej takejto zmene údajov ich automatickú obnovu u všetkých ostatných prihlásených používate ov - tzn.
že do odpovedajúcich tabuliek automaticky na ítava všetky zmeny, ktoré vykonali ostatní používatelia. Tento spôsob
prístupu vyžaduje, aby bol na po íta i s databázou nainštalovaný aj server FB.

Databáza na serveri

FB umož uje databázu zabezpe  iba na úrovni databázového serveru, samotná databáza neobsahuje žiadne prístupové
heslá ani šifrovanie. To znamená, že každý, kto získa databázu, nemá problém pomocou novej inštalácie FB k nej získa
prístup. Celé zabezpe enie preto spo íva v umiestnení databázy do zložky, ktorá nie je verejne prístupná ostatným
používate om. V prípade databázy umiestnenej na serveri to preto môže by  zložka, ktorá nemá povolené zdie anie, v
prípade lokálnej databázy (ktorá nemá žiadne možnosti overovania pri prístupe) preto odporú ame databázu aspo
ponecha  v osobnej zložke "Moje dokumenty". V prípade požiadavky na šifrovanie údajov je nutné využi  niektorú z
externých aplikácií (napr. freeware TrueCrypt - www.truecrypt.org/ - ktorý vytvára virtuálny šifrovaný disk, na ktorý
môžete Vašu databázu skry . Nevýhodou tohto riešenia je o nie o pomalší prístup k databáze a skuto nos , že
nešifrovaná databáza je po as práce s programom itate ná).

Základné kroky k zabezpe eniu databázy :

Zabezpe enie databázy

Zmena hesla SYSDBA
Po inštalácii je na úrovni FB automaticky vytvorený používate  s menom "SYSDBA" a prístupovým heslom
"masterkey". Ke že sú tieto údaje všeobecne známe, dôrazne doporu ujeme ešte pred samotným spustením
programu a vytvorením novej databázy zmeni  toto heslo. Zmenu vykonajte pomocou nástroja GSEC, ktorý je
sú as ou inštalácie FB. Priamy príkaz na zmenu hesla je C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\gsec.exe -user
SYSDBA -password masterkey -modify SYSDBA -pw NOVÉ HESLO. Zmena hesla nemá vplyv na lokálne databázy (t.j.
tie, ku ktorým program pristupuje priamo a nie prostredníctvom servera). Max. d žka hesla je 32 znakov, pri om
významných je iba prvých 8 znakov. Rozlišujú se malé a ve ké písmená.

Vytvorenie aliasu databázy
Z bezpe nostného h adiska sa doporu uje pred používate mi zataji  umiestnenie databázy na serveri, program preto
pri prístupe k takejto databáze využíva jej zástupný názov (tzv. alias) "Fakturatik". Presná cesta je potom zadaná v
súbore aliases.conf, ktorý sa nachádza v zložke s nainštalovaným FB - štandardne je to C:\Program
Files\Firebird\Firebird_2_5. Databázu preto môžete uloži  na ubovolné miesto vo vašom po íta i, sta í jej cestu
zapísa  do súboru aliases.conf v tvare napr.: "Fakturatik = D:\Moje data\Fakturatik.fakt".
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Fakturatik 1.31 Spustenie programu

Program spustíte dvojklikom na ikonku "Fakturatik" umiestnenú na pracovnej ploche. Ako prvé sa zobrazí úvodné okno s
prihlasovacími údajmi k databáze (jeho zobrazovanie je možné v programe zakáza  a k databáze sa pripája  automaticky) :

Spustenie programu

Pre pripojenie k lokálnej databáze je potrebné vybra  zložku, v ktorej sa daná databáza (súbor *.fakt) nachádza a jej
názov. V prípade lokálnej databázy sa heslo nezadáva.

Lokálna databáza

Pre pripojenie k databáze na serveri je potrebné zada  :
Databáza na serveri

Server
Názov servera (po íta a, na ktorom je nainštalovaný a spustený FB) alebo jeho IP adresu, v prípade databázy
"Klient-Server" (ak je program nainštalovaný priamo na tomto serveri, použite názov "localhost")

Názov databázy (alias)
sem zadajte úplný názov a cestu k databáze (z poh adu servera) - teda napr. "C:\Data\MojaDB.fakt". V prípade
potreby môžete použi  pre databázu aj alias (prezývku), ktorý je možné nadefinova  na serveri (bližšie informácie sú
uvedené v kapitole "Databázový systém Firebird")

Heslo
prístupové heslo k databáze (štandardne "masterkey"). Pri zadávaní hesla je nutné rozlišova  ve ké a malé písmená.

Databáza
Vytvorenie novej databázy

Táto funkcia vytvorí novú prázdnu databázu, ktorá bude obsahova  len nieko ko preddefinovaných (povinných)
údajov - napr. základné typy dokladov, východiskovú menu (získanú z národného nastavenia systému), štandardné
tla ové zostavy a pod. ... Tieto údaje budú vytvorené v jazyku, ktorý máte práve zvolený (v prípade potreby ho
môžete ešte pred vytvorením databázy zmeni  kliknutím do Menu-Jazyk ...).

Vytvorenie novej databázy z programu FAKTÚRY Plus
V prípade, že ste používali program Faktúry Plus (vyvíjaný v rokoch 2005-2012), môžete pomocou tejto funkcie
vytvori  novú databázu a zárove  do nej automaticky prenies  údaje z tohto programu. Konverzia údajov prebieha v
samostatnom okne, ihne  po zadaní názvu novej databázy. V tomto okne je potrebné vybra  zložku s dátovými
súbormi programu Faktúry Plus a zada  aktuálne sadzby DPH. Do novej databázy budú prekonvertované takmer
všetky údaje s výnimkou samotných dokumentov (kvôli zna ným nekompatibilitám medzi programami Faktúry Plus a
Fakturatik, absencii evidencií úhrad a pohybov sortimentu v programe Faktúry Plus, ...).

Obnova údajov zo zálohy
Pomocou tejto funkcie môžete aktuálnu databázu obnovi  (prepísa ) údajmi z vybraného záložného súboru.
Uvedená funkcia nenávratne prepíše aktuálne údaje, preto si ich nezabudnite najskôr spo ahlivo zazálohova  !
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Fakturatik 1.31 Spustenie programu

Upozornenie :
Z bezpe nostných dôvodov nie je možné databázu vytvára  ani obnovova  v klientskych inštaláciach programu (iba
vo Fakturatiku nainštalovanom na serveri alebo používajúcom lokálnu databázu).
Databázu nie je možné priamo z programu ani vymaza . V prípade potreby tak môžete urobi  iba fyzickým
vymazaním databázového súboru.

Po kliknutí na tla idlo "Otvor" sa databáza otvorí a zobrazí sa hlavné okno programu. V prípade, ak je v programe
evidovaných viac používate ov alebo "administrátor" má zadané prístupové heslo, zobrazí sa ešte predtým okno s
požiadavkou na výber používate a a prístupového hesla. Program bude spustený len po zadaní správneho hesla.
Prístupové heslá sú uložené v zašifrovanom tvare v databáze, predstavujú však len zabezpe enie prístupu do programu.
Bližšie informácie o databázach a ich zabezpe ení nájdete na stránke Databázový systém Firebird.

Otvorenie databázy

Poznámka :
Niektoré parametre nemôžu by  uložené priamo v databáze z dôvodu, že ich program potrebuje pozna  ešte pred jej
otvorením. Jedná sa o :
• prihlasovacie údaje k databáze
• jazykové rozhranie programu
• vzh ad (skin) úvodného okna
• vo ba zobrazovania úvodného okna s výberom databáz

Tieto parametre sa preto ukladajú v samostatnom konfigura nom súbore setup.ini, ktorý sa nachádza v zložke Moje
Dokumenty/Fakturatik. V prípade potreby môžete tento súbor skopírova  do inštala nej zložky programu (napr. ak
chcete ma  na jednom po íta i program nainštalovaný viackrát a každý z nich potrebujete spúš  s odlišnou
konfiguráciou).

Vzh ad (skin) programu môžete zmeni  kliknutím na ikonku v avom hornom rohu hlavného alebo úvodného okna a
výberom požadovaného skinu z Menu-Skins. Každý skin je uložený v samostatnom súbore v zložke Skins, ktorá sa
nachádza v inštala nej zložke programu.
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Fakturatik 1.31 Ovládanie programu

Ovládanie programu

Pod každou tabu kou sa nachádzajú tla idlá pre pridávanie, editovanie a mazanie jej záznamov (tieto funkcie môžete
spusti  aj pomocou klávesových skratiek) :

Tabu ky

[Ctrl + Insert], [+]
pridanie nového záznamu do aktuálnej tabu ky

[Alt + Insert]
klonovanie záznamu v aktuálnej tabu ke (vytvorenie nového záznamu skopírovaním aktuálneho) - táto funkcia je
dostupná iba pre niektoré tabu ky

[Ctrl + Enter], [*]
editácia aktuálneho záznamu tabu ky

[Ctrl + Delete], [-]
vymazanie aktuálneho záznamu tabu ky

V tabu kách je možné obvykle zora ova  údaje pod a ubovolného vybraného st pca (st pcov). St pec vyberiete kliknutím
na jeho titulok. Vybraný st pec je indikovaný šedým trojuholníkom v pravej asti titulku. Štandardné zoradenie je
vzostupné. Ak ho chcete zmeni  na zostupné, kliknite na titulok ešte raz - zoradenie sa zmení a šedý trojuholník sa oto í.
Ak chcete tabu ku zoradi  pod a viacerých st pcov naraz, klikajte na titulky jednotlivých st pcov za sú asného držania
stla enej klávesy Shift.
V prípade, že po kliknutí na st pec sa v om nezobrazí indikátor (šedý trojuholník), nie je pod a tohto st pca možné
zora ova  údaje v tabu ke.

Zora ovanie údajov v tabu kách

Vo vybraných moduloch (sklad, obchodní partneri) sú k dispozícii funkcie na vyh adávanie textu.

Zadaním požadovaného textu do edita ného po a (nachádza sa vpravo dolu pod tabu kou) a kliknutím na tla idlo sa
spustí vyh adávanie tohto textu. Môžete zada  len as  textu a nezáleží ani na ve kosti písmen. Po zadaní textu program
od za iatku preh adá všetky textové údaje každého záznamu v tabu ke a vyzna í riadok, v ktorom sa daný text našiel.
Pokra ova  v h adaní alších záznamov môžete opätovným kliknutím na tla idlo alebo stla ením klávesy F3 (funkcia
za ne opätovne preh adáva  tabu ku od za iatku až po zadaní iného textu). Ak program takýto (alebo alší takýto)
záznam nenájde, ozve sa zvukové upozornenie.
V niektorých tabu kách (napr. obchodní partneri, položky sortimentu, špecifikácie ...) je k dispozícii aj rýchle
vyh adávanie jednoduchým stla ením kláves, zodpovedajúcim názvu h adanej položky.

Vyh adávanie

Záznamy, ktoré obsahujú aj poznámku (popis) sú v tabu ke indikované symbolom (nachádza sa v pravej asti st pca
"Názov"). Poznámka je pritom zobrazená pod tabu kou (prvé dva riadky). Kliknutím na u si ju môžete prezrie  v plnom
rozsahu v samostatnom okne.

Zobrazenie poznámok alebo viacriadkových popisov

Viacerým oknám (s výnimkou edita ných) je možné zmeni  ve kos  ( ahaním ich okrajov). Hlavnému oknu môžete zmeni
aj pozíciu (ostatné okná sa zobrazujú centrovane vo i pozícii hlavného okna alebo vo i pozícii kurzora myši), pri om táto
pozícia a ve kos  všetkých okien zostane pre každého prihláseného používate a automaticky zapamätaná.

Nastavenie ve kosti a pozície okien :

8



Fakturatik 1.31 Ovládanie programu

Skladové skupiny a skupiny výrobkov a adries sú evidované vo forme tzv. stromovej štruktúry. To znamená, že jednotlivé
položky nie sú na rovnakej úrovni, ale každá položka môže by  nadradená inej a tá zas alšej, ím vytvárajú obraz
rozvetveného stromu (obdobne sú riešené aj zložky na disku vášho po íta a). Výhodou tohto riešenia je, že poskytuje
preh adnejšie lenenie skupín ako iba oby ajné abecedné zoradenie :

Pri spustení programu môžete v stromovej štruktúre vidie  iba záznamy najvyššej úrovne. Ved a nich sa nachádza ikonka
[+], ak záznam obsahuje alšie záznamy. Kliknutím na u sa tieto záznamy "rozbalia" a ikonka sa zmení na [-] (pomocou
nej môžete dané záznamy zasa "zbali ").
Pred vytváraním každého nového záznamu (skupiny) sa program spýta, i chcete, aby nová skupina bola "podskupinou"
aktuálnej skupiny. Ak odpoviete záporne, program novú skupinu vytvorí na rovnakej úrovni akú má aktuálna skupina. V
prípade potreby však môžete kedyko vek ubovolnú skupinu (vrátane všetkých jej "podskupín") priradi  k inej skupine
tak, že na u kliknete avým tla idlom myši, tla idlo držíte stla ené a kurzor presuniete nad požadovanú skupinu, kde
tla idlo pustíte. Ak chcete ur itú skupinu presunú  do najvyššej úrovne, použite funkciu z Menu - "Presu  do 1. úrovne".

Stromová štruktúra

Niektoré tabu ky v programe je možné filtrova , tzn. zobrazi  len záznamy, ktoré vyhovujú zadaným filtra ným
podmienkam.

Filtre

Zapnutie filtra
Kliknutím na ikonku alebo nadpis umiestnený v titulku danej tabu ky (príp. pomocou funkcie Menu-Filter). Po
kliknutí sa zobrazí okno, v ktorom môžete ozna  kritéria, pod a ktorých chcete záznamy filtrova  a zada  ich
hodnoty alebo rozsahy hodnôt. Po výbere a zadaní kliknite na tla idlo "OK", ím sa okno zatvorí a v tabu ke sa
zobrazia iba vyfiltrované záznamy. Zárove  sa pod titulkom tabu ky zobrazí preh ad vybraných filtra ných
podmienok.
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Fakturatik 1.31 Ovládanie programu

Vypnutie filtra
Kliknutím na ikonku. Po vypnutí filtra si program, až do svojho ukon enia, pamätá posledne zadané filtra né
podmienky, takže pri jeho opätovnom zapnutí ich nie je potrebné zadáva  alebo vybera  znova.

Takmer všetky tabu ky v programe si môžete prispôsobi  pod a vlastných potrieb alebo predstáv. Sta í kliknú  na ikonku
umiestnenú vpravo hore a v okne, ktoré sa následne zobrazí, nastavi  poradie a skrytie/zobrazenie jednotlivých st pcov
tabu ky. Šírku st pca môžete zmeni  potiahnutím jeho pravého okraja v titulku tabu ky.
Nastavenia tabuliek sa automaticky ukladajú pre každého prihláseného používate a zvláš .

Nastavenie st pcov tabuliek
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Fakturatik 1.31 Zadávanie údajov

Zadávanie údajov

Vo všetkých astiach programu (s výnimkou dokladov v cudzej mene) sa zadávajú pe ažné údaje vo východiskovej mene.
Táto mena je povinne zazna ená v evidencií mien a pri vytváraní novej databázy ju program predvolí pod a národného
nastavenia systému.

Zadávanie pe ažných údajov

Niektoré údaje sa nezadávajú v záznamoch priamo, ale vyberajú sa z inej tabu ky (evidencie) - napr. pri tvorbe dokladu
vyberáme z evidencie obchodných partnerov, bankových ú tov, špecifikácii ... Toto riešenie so sebou prináša rýchlejšie
zadávanie údajov, zamedzenie evidovania duplicitných údajov a možnos  presného filtrovania. Výbery sa realizujú
kliknutím na tla idlo :

Zadávanie údajov ich výberom z inej tabu ky

V okne, ktoré sa následne zobrazí, sta í už len požadovaný údaj vybra  z tabu ky pomocou dvojkliku, stla ením klávesy
Enter alebo kliknutím na tla idlo umiestnené v pravom dolnom rohu okna. V prípade potreby môžete výber zruši
stla ením klávesy Esc alebo zatvorením okna.

Vybraný údaj sa potom zobrazí na tla idle :

Dôležité upozornenie !!!
Vzh adom k tomu, že v tabu kách sa neukladajú údaje vybraného záznamu, ale len odkaz na tento záznam, bu te
prosím obozretní pri editácii takýchto záznamov. Všetky ich zmeny sa totiž automaticky prejavia aj vo všetkých
"nadradených" záznamoch, kde boli tieto použité (vybrané). Príklad : ak sa zmení adresa obchodného partnera,
needitujte ju, ale vytvorte novú adresu a pôvodnú ozna te ako "neaktívnu". Týmto zabezpe íte, aby v starších
dokladoch, kde bola táto adresa použitá, nedošlo k jej zmene.
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Fakturatik 1.31 Tla

Tla ové zostavy sú v programe vytvorené pomocou zabudovaného nástroja FastReport® (http://www.fast-report.com).
Program vám takto poskytuje kontrolu nad obsahom a po tom tla ových zostáv, pomocou neho môžete upravova
existujúce tla ové zostavy alebo vytvára  vlastné.

Tla

Všetky tla ové zostavy sú uložené v súboroch s príponou "fr3" a sú uložené v zložke PrintSets, ktorá sa nachádza v
inštala nej zložke programu (ak ste nemenili jej umiestnenie pri inštalácii, tak je to C:\RK Software\Fakturatik). Názov
každého súboru je v tvare "XX-Nazov.fr3", kde XX predstavuje ozna enie tabu ky alebo okna, ktorého sa táto tla ová
zostava týka (napr. "A" ozna uje adresy obch. partnerov, "S" položky sortimentu at ., toto ozna enie je uvedené aj v
titulku okna s výberom tla ových zostáv). Za poml kou (povinný znak) sa nachádza samotný názov tla ovej zostavy.
Tla ové zostavy, dodávané s programom, majú miesto názvu iba kód. Názov im je automaticky priradený pod a
aktuálneho jazyka.

Umiestnenie súborov s tla ovými zostavami

Po kliknutí na tla idlo "Tla " (alebo položku Menu) sa otvorí okno so zoznamom tla ových zostáv. V prípade, ak je k
danej tabu ke priradená len jediná tla ová zostava, program neponúkne výber ale zobrazí ihne  túto tla ovú zostavu. Ak
je tu tla ových zostáv viac, ale Vy napriek tomu chcete tla  ur itú zostavu bez nutnosti jej neustáleho ru ného výberu,
môžete ju ozna  ako "hlavnú". Hlavná tla ová zostava je totiž tla ená automaticky bez toho, aby sa zobrazilo okno s
výberom. Ak by ste však toto okno potrebovali zobrazi  bezpodmiene ne, spustite tla  kliknutím do Menu.
Po výbere tla ovej zostavy a kliknutí na tla idlo "Tla " (alebo stla ením klávesy Enter, i dvojklikom) sa zobrazí
celoobrazovkové okno s náh adom na tla ovú zostavu s údajmi. V hornej lište okna s náh adom sú k dispozícii tla idlá s
týmito funkciami :

Výber tla ovej zostavy

Nastavenie tla iarne a spustenie tla e
Otvorenie tla ovej zostavy s údajmi zo súboru
Uloženie aktuálnej tla ovej zostavy s údajmi do súboru
Presun na prvú stranu v prípade viacstranovej tla ovej zostavy
Predchádzajúca strana
Nasledujúca strana
Posledná strana
Požadovanú stranu môžete zobrazi  aj zadaním jej ísla do edita ného po a (treba potvrdi  stla ením klávesy Enter).

Zmenšenie náh adu (lupa)
Zvä šenie náh adu (lupa)
Požadovanú mierku (ve kos ) zobrazenia môžete aj priamo zada  do edita ného po a (treba potvrdi  stla ením
klávesy Enter).

Automatické nastavenie mierky pre zobrazenie celej šírky stránky
Automatické nastavenie mierky pre zobrazenie celej stránky
Zobrazenie / skrytie miniatúr stránok
Miniatúry sú zobrazené v avej asti okna a sú ur ené pre rýchly vizuálny preh ad všetkých stránok tla ovej zostavy.
Kliknutím na vybranú miniatúru sa zobrazí náh ad danej strany.

Export tla ovej zostavy do súboru PDF
Export údajov tla ovej zostavy do textového súboru CSV
Editácia štruktúry tla ovej zostavy pomocou zabudovaného nástroja FastReport®
Tla ové zostavy, ktoré sú štandardne dodávané s programom (všetky, ktoré sú ozna ené výhradne íselným názvom)
nie je možné editova  priamo. Program Vás najskôr vyzve na vytvorenie ich kópie s iným názvom. Toto opatrenie je
dôležité pre zachovanie Vašich upravených zostáv pri preinštalovaní programu. Vtedy sa totiž všetky štandardné
tla ové zostavy prepisujú ich prípadnými novšími verziami !!!

Zatvorenie okna s náh adom
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Fakturatik 1.31 Import a export údajov

Import a export je realizovaný prostredníctvom textových súborov (*.csv, *.txt). Údaje pre import môžete získa  napr. z
programu MS Excel, ktorý umož uje priame uloženie tabu ky do textového súboru CSV.

Import a export údajov

Pri importe a exporte platia tieto pravidlá :
Údaje jedného záznamu sú uložené v jednom riadku textového súboru1.
Jednotlivé údaje záznamu sú medzi sebou oddelené tzv. odde ovacím znakom
môžete ho zmeni  v nastavení programu

2.

Ak sa kdeko vek v údaji vyskytne úvodzovka,
bude tento znak zduplikovaný a celý tento údaj bude uzatvorený v úvodzovkách

3.

To isté platí aj v prípade viacriadkového textu,
kedy sú jednotlivé riadky tohto textového údaju od seba oddelené znakom LF (LineFeed).

4.

Pred riadkami s údajmi musí by  uvedený riadok s návestím ozna ujúcim tabu ku,
do ktorej sa majú tieto údaje importova . Návestie sa uvádza v tvare [~(kód tabu ky)~]. Zoznam návestí je uvedený
nižšie.

5.

Preh ad tabuliek, ich návestí a poradie údajov :
Dôležité údaje sú farebne odlíšené takto :

ervenou farbou
ový identifika ný údaj

fialovou farbou
záznam s takýmto údajom (ak je zadaný) už musí v programe existova . Ak neexistuje, import bude stornovaný.

zelenou farbou
ak záznam s takýmto údajom v programe neexistuje, bude automaticky vytvorený (vä šinou sa jedná o záznam v ostatných
evidenciach, ako napr. štát/obec, špecifikácia, príp. skupina)

Položky sortimentu [~(S)~]
max. 60 znakov. Ak nie je zadaná, pri importe bude skladová položka priradená
do hlavnej skupiny daného typu.

Názov skladovej skupiny1.

max. 25 znakov. Ak už v programe existuje položka sortimentu s takýmto kódom,
bude upravená (ak niektorý z nasledujúcich údajov nie je v importnom súbore
zadaný, v programe bude ponechaná jeho pôvodná hodnota).

Kód2.

max. 15 znakov - skratka sadzby DPH (musí existova  v evidencii sadzieb DPH)DPH3.
max. 60 znakovNázov4.
viacriadkový textPopis5.
max.6 znakovMerná jednotka6.
max. 20 znakoviarový kód7.
desatinné ísloPredajná cena8.
desatinné ísloPredajná cena v cudzej mene .19.
desatinné ísloPredajná cena v cudzej mene .210.
desatinné ísloPredajná cena v cudzej mene .311.
logická hodnotaPredajná cena je vrátane DPH12.
logická hodnotaIba celo íselné množstvá13.
logická hodnotaBez evidencie pohybov14.
desatinné íslo (exportuje sa aktuálna zásoba, importuje sa ako po iato ná
zásoba)

Zásoba15.

desatinné íslo (exportuje sa aktuálna hodnota položky - FIFO, importuje sa ako
po iato ná cena)

Hodnota16.

desatinné ísloMinimálna zásoba17.
max. 1 riadok textuUpozornenie18.
logická hodnotaPoložka je aktívna19.
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Fakturatik 1.31 Import a export údajov

Importu údajov pre existujúcu položku sortimentu
Ak importujete údaje pre položku sortimentu, ktorá už v programe existuje a bola už použitá v niektorom z
dokladov, jej po iato ná zásoba a hodnota nemôžu by  zmenené. Preto údaje . 15 a 16 budú v takomto prípade
ignorované ...

Obchodní partneri [~(A)~]
max. 30 znakov. Ak takáto skupina ešte neexistuje, bude automaticky vytvorená.
Ak skupina nie je zadaná, obchodný partner bude priradený k aktuálnej skupine.

Názov skupiny1.

max. 25 znakov. Ak už v programe existuje obchodný partner s týmto kódom,
údaje nebudú importované a ani nedôjde k žiadnej úprave takéhoto záznamu.

Kód2.

max. 80 znakovNázov3.
max. 60 znakovUlica4.
max. 15 znakovPS5.
max. 40 znakovObec6.
max. 40 znakovŠtát7.
logická hodnotaIná dodacia adresa8.
max. 80 znakovNázov (dodacia adresa)9.
max. 60 znakovUlica (dodacia adresa)10.
max. 15 znakovPS  (dodacia adresa)11.
max. 40 znakovObec (dodacia adresa)12.
max. 40 znakovŠtát (dodacia adresa)13.
max. 1 riadok textuKontaktná osoba14.
max. 1 riadok textuTelefón15.
max. 1 riadok textuE-mail16.
max. 1 riadok textuWWW17.
viacriadkový textPoznámka18.
max. 1 riadok textuIdentifika ný údaj 119.
max. 1 riadok textuIdentifika ný údaj 220.
max. 40 znakovIdentifika ný údaj 321.
max. 40 znakovŠpecifikácia 122.
max. 40 znakovŠpecifikácia 223.
max. 40 znakovŠpecifikácia 324.
max. 40 znakovFirma25.
logická hodnotaDoklady bez DPH26.
malé celé ísloPo et dní splatnosti27.
desatinné ísloava28.
logická hodnotaavu zahrnú  priamo do ceny29.
max. 1 riadok textuUpozornenie30.
logická hodnotaObchodný partner je aktívny31.

100.

Doklady [~(D)~] - len export
max. 15 znakovíslo1.
skratka, max. 5 znakovMena2.
dátumDátum vyhotovenia3.
dátumDátum 2 (pod a typu dokladu)4.
dátumDátum 3 (pod a typu dokladu)5.
max. 80 znakovNázov obchodného partnera6.
max. 60 znakovUlica (faktura ná adresa - riadky 7-10)7.
max. 15 znakovPS8.
max. 40 znakovMesto9.
max. 40 znakovŠtát10.
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Fakturatik 1.31 Import a export údajov

max. 40 znakovO11.
max. 40 znakovDI12.
max. 40 znakov DPH13.
max. 60 znakovPopis dokladu14.
max. 1 riadok textuDopl ujúci údaj 1 (pod a typu dokladu)15.
max. 1 riadok textuDopl ujúci údaj 2 (pod a typu dokladu)16.
max. 80 znakovBankový ú et (hotovos )17.
max. 10 znakovVariabilný symbol18.
max 4 znakyKonštantný symbol19.
max. 1 riadok textuSpôsob úhrady20.
max. 40 znakovŠpecifikácia 121.
max. 40 znakovŠpecifikácia 222.
max. 40 znakovŠpecifikácia 323.
max. 80 znakovSprostredkovate24.
desatinné ísloCelková suma bez DPH25.
desatinné ísloCelková DPH26.
desatinné ísloCelková suma27.
desatinné ísloSuma k úhrade28.
desatinné ísloZostávajúca dlžná suma29.

V programe môžete vytvori  nový doklad aj pomocou importu potrebných údajov zo špeciálneho textového súboru.
Tento súbor nemá návestia, ale jeho PRVÝ riadok obsahuje základné údaje dokladu :

Import dokladu

max. 25 znakov. Ak už v programe existuje obchodný partner s takýmto kódom,
program ponúkne jeho aktualizáciu. Ak kód zadaný nie je, program sa snaží
takéhoto obchodného partnera v evidencii vyh ada  pod a I -a, názvu alebo
e-mailu. Ak je nájdený vyhovujúci záznam, program tiež ponúkne jeho
aktualizáciu. Ak program nenájde žiaden existujúci záznam, ktorý by mohol
aktualizova , automaticky vytvorí nový záznam.

Kód obchodného partnera1.

max. 80 znakovNázov obchodného partnera2.
max. 60 znakovUlica3.
max. 15 znakovPS4.
max. 40 znakovMesto5.
max. 40 znakovŠtát6.
max. 80 znakovNázov obchodného partnera (dodacia

adresa)
7.

max. 60 znakovUlica (dodacia adresa)8.
max. 15 znakovPS  (dodacia adresa)9.
max. 40 znakovMesto (dodacia adresa)10.
max. 40 znakovŠtát (dodacia adresa)11.
max. 1 riadok textuKontaktá osoba12.
max. 1 riadok textuTelefón13.
max. 1 riadok textuE-mail14.
max. 1 riadok textuWWW15.
max. 1 riadok textuIdentifika ný údaj 116.
max. 1 riadok textuIdentifika ný údaj 217.
max. 1 riadok textuIdentifika ný údaj 318.
max. 60 znakovPopis dokladu19.
viacriadkový textÚvodný text dokladu20.
viacriadkový textZávere ný text dokladu21.
viacriadkový textInterná poznámka22.
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Fakturatik 1.31 Import a export údajov

OSTATNÉ riadky potom obsahujú už iba údaje o jeho jednotlivých položkách (1 riadok = 1 položka) :
max. 25 znakov. Ak je tento údaj zadaný a v sortimente ešte neexistuje položka s takýmto
kódom, bude automaticky vytvorená (na základe nasledujúcich údajov). Ak tento údaj nie je
zadaný, položka v doklade bude považovaná za "vo nú" (tzn. bez akého vplyvu na stav
sortimentu).

Kód položky sortimentu1.

max. 25 znakovKód2.
max. 80 znakovNázov3.
viacriadkový textPopis4.
desatinné ísloMnožstvo5.
max. 6 znakovMerná jednotka6.
desatinné ísloCena (bez DPH)7.
desatinné íslo. Ak tento údaj nie je zadaný, výška z avy bude zistená z evidencie obchodných
partnerov (pre každého obchodného partnera môže by  individuálna)

ava8.

max. 15 znakov - skratka sadzby DPH (vi  evidenciu sadzieb DPH). Ak tento údaj nie je zadaný,
program použije v prípade "vo nej položky" preddefinovanú sadzbu DPH z nastavenia programu
(v opa nom prípade ju na íta zo sortimentu).

DPH9.

Vysvetlivky :
Max. XX znakov

text s maximálnou d žkou XX znakov

Logická hodnota
+/-

Dátum
dátum vo formáte pod a národného nastavenia Windows

Viacriadkový text
text na viacerých riadkoch, pri om jednotlivé riadky sú oddelené znakom LF (LineFeed, $0A). V prípade, ak text
obsahuje viac riadkov (t.j. nachádza sa tu aspo  jeden znak LF), je uvedený v úvodzovkách.

Malé celé íslo
íslo s rozsahom 0-32000
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Fakturatik 1.31 Doklady

Doklady

V paneli umiestnenom v avom hornom rohu môžete vybra  požadovaný typ dokladu, editova  zvolený typ alebo vytvori
nový typ dokladu. Bližší popis nájdete v kapitole Typy dokladov.

Typ dokladu

Zobrazenie okna so zoznamom sortimentu.
Sortiment

Zobrazenie okna so zoznamom platieb.
Platby

Zobrazenie okna so zoznamom obchodných partnerov.
Obchodní partneri

Tabu ka so zoznamom dokladov. Môžete ju zoradi  pod a ubovolného st pca alebo filtrova  pod a dátumov, meny, stavu
dokladu, špecifikácie, odberate a, špecifikácie odberate a, firmy alebo sprostredkovate a. Okrem základných údajov je v
tabu ke pre každý doklad, ktorý sa uhrádza, uvedená zostávajúca suma k úhrade a po et dní, ktoré uplynuli od dátumu
splatnosti. V tabu ke sa môžu nachádza  aj symboly :

Doklady

v st pci "Popis"
ak je pre daný doklad zadaná aj interná poznámka. Táto je zobrazená pod tabu kou (kliknutím si ju môžete prezrie  v
plnom rozsahu v samostatnom okne).

v st pci "Suma"
ak sa v doklade nachádza aspo  jedna položka, ktorá je rezervovaná v sklade

Po kliknutí na toto tla idlo (alebo Menu-Doklad-Nový) sa zobrazí okno, v ktorom môžete zada  všetky potrebné údaje
pre vytvorenie nového dokladu.

Nový doklad
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Fakturatik 1.31 Doklady

Pomocou tohto tla idla (alebo kliknutím do Menu-Doklad-Kopíruj doklad ...) je možné skopírova  aktuálny doklad do
iného dokladu. V samostatnom okne môžete zvoli , i chcete vytvori  nový doklad alebo položky aktuálneho dokladu
prida  do už existujúceho dokladu a vybra  aj jeho typ. V prípade, ak sa aktuálny typ dokladu uhrádza, je možné jeho
sumu k úhrade volite ne prida  do rekapitulácie nového dokladu. Toto je možné využi  napr. pri tvorbe faktúry kópiou zo
zálohovej faktúry, kedy sa do faktúry prenesú všetky údaje pôvodnej zálohovej faktúry a v celkovej rekapitulácii sa
odpo íta jej suma (zálohe).

Kópia dokladu

Po kliknutí na toto tla idlo (alebo Menu-Doklad-Editácia) sa zobrazí okno, v ktorom môžete editova  aktuálny doklad.
Editácia dokladu

Aktuálny doklad môžete vymaza , ak ešte nebol uhrádzaný. V prípade, že obsahuje položky, ktoré menili stav zásob, po
vymazaní dokladu bude zásoba odpovedajúcich položiek sortimentu automaticky prepo ítaná.

Vymazanie dokladu

Kliknutím na toto tla idlo (alebo Menu-Doklad-Tla  doklad) spustíte tla  aktuálneho dokladu (bližší popis práce s
tla ovými zostavami nájdete v kapitole Tla ). Pomocou menu sú prístupné ešte dva varianty tla e a to :

Tla  dokladu

Hromadná tla  dokladov
tla  všetkých zobrazených dokladov. Pomocou filtra môžete tento zoznam zúži  a vyšpecifikova  pod a vlastných
potrieb (napr. iba doklady vystavené v ur itý dátum, iba doklady pre ur itého odberate a a pod.)

Tla  zoznamu dokladov
tla  zoznamu všetkých zobrazených dokladov (volite ne aj s ich úhradami)

Zobrazenie okna so zoznamom úhrad aktuálneho dokladu (úhrady je možné otvori  aj dvojklikom na aktuálny doklad v
st pci "Zostáva uhradi " / "Dní"). V prípade, že pre aktuálny typ dokladu je zvolené "doklad sa neuhrádza", tla idlo je
deaktivované a úhrady nie je možné zadáva .

Úhrady dokladu

Po kliknutí na toto tla idlo (alebo Menu-Doklad-Zobrazi /skry  náh ad) sa zobrazí (ak je zobrazené, tak zatvorí) okno s
náh adom aktuálneho dokladu. Náh ad sa zobrazuje vždy nad všetkými ostatnými oknami a aj v prípade, ak je zobrazený,
môžete sa pohybova  v zozname dokladov, alebo doklady editova .

Náh ad dokladu
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Fakturatik 1.31 Typy dokladov

Program FAKTURATIK umož uje evidova  viacero typov dokladov. Pri vytvorení novej databázy sa automaticky nadefinuje 9
základných typov : Ponuka, Objednávka, Zálohová faktúra, Faktúra, Opravný da ový doklad, Dodací list, Výdajka, Príjemka,
Prijatá faktúra. Uvedené typy nie je možné zruši , môžete im však v prípade potreby zmeni  niektoré parametre.

Typy dokladov

Každý typ dokladu obsahuje :

Presný názov dokladu - max. 40 znakov (napr. "Faktúra", "Dodací list", ...)
Názov dokladu

Názov, ktorým bude tento typ identifikovaný v hlavnom okne (napr. "Moje faktúry", "Reklama né listy" a pod.)
Identifika ný názov

Vyberte jednu z troch možností :
• Doklad sa neuhrádza
• Úhrada je náš príjem
• Úhrada je náš výdaj

Úhrada dokladu
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Každý doklad môže okrem dátumu vyhotovenia obsahova  ešte dva alšie dátumy. Sem môžete zada  ich názvy (napr.
"Dátum dodania", "Dátum objednania" a pod.). V prípade, že sa daný typ dokladu uhrádza, je tretí dátum je automaticky
považovaný za "Dátum splatnosti" a pri tvorbe dokladu je automaticky vypo ítavaný z dátumu vyhotovenia a po tu dní
splatnosti. Po et dní splatnosti je pritom možné preddefinova  v nastavení programu, prípadne individuálne ur  pre
každého obchodného partnera.

Názvy dátumov

Napr. : "Odberate ", "Zákazník", "Dodávate " a pod. V prípade potreby tu môžete vybra  aj konkrétneho obchodného
partnera, ktorý bude potom automaticky zvolený pri vytváraní každého nového dokladu daného typu.

Názov obchodného partnera

Popis dopl ujúceho údaju (napr.: " íslo objednávky", "Spôsob úhrady", ...). Zárove  sem môžete zada  aj zoznam
konkrétnych hodnôt, z ktorých bude možné pri tvorbe dokladu jednoducho vybera  (bez nutnosti zadáva  údaj ru ne).

Dopl ujúci údaj .1 a 2

V prípade, ak sa doklad neuhrádza, nasledujúce položky (s výnimkou bankového ú tu, ktorý je uvádzaný vo všetkých
typoch dokladov) nie sú prístupné :

Údaje pre platbu :

Bankový ú et
Tento ú et/poklad a bude automaticky nastavený v každom novom doklad daného typu. V prípade ak nie je
definovaný, bude v dokladoch použitý ú et, ktorý ste zvolili v globálnom nastavení programu.

Variabilný symbol
V prípade potreby tu môžete zvoli , že variabilný symbol bude v doklade automaticky vytvorený z íslic ísla dokladu
alebo kódu obchodného partnera.

Konštantný symbol
Tu môžete zada  konštantný symbol, ktorý bude automaticky zvolený pri vytváraní každého nového dokladu daného
typu.

Spôsob úhrady
Môžete vybra  jeden zo spôsobov úhrady (ich zoznam môžete editova  v nastavení programu)

Ak sa v doklade nachádzajú položky sortimentu, ktoré majú zapnutú evidenciu pohybov, je potrebné ur , aký typ
pohybu vznikne zápisom tejto položky - žiadny, príjem, výdaj alebo rezervácia.

Položky v doklade

Ak povolíte túto možnos , program bude automaticky vypo ítava  a zobrazova  zisk pre doklady a všetky ich položky.
Zisk sa ur uje z rozdielu medzi nákupnými a predajnými cenami jednotlivých položiek.

Vypo ítava  zisk

Vyberte spôsob zaokrúhlenia celkovej ceny dokladu z týchto možností :
• Nezaokrúh ova
• Zaokrúhli  na 0,10
• Zaokrúhli  na 0,50
• Zaokrúhli  na celé íslo
Zaokrúhlenie bude zrealizované automatickým pridaním sumy (vypo ítanej ako rozdiel medzi zaokrúhlenou a
nezaokrúhlenou cenou) do rekapitulácie dokladu.

Celková suma dokladu

Popis nášho podpisu v spodnej asti dokladu (napr.: "Vyhotovil", "Dodávate ", ...)
Podpis

Popis podpisu obchodného partnera v spodnej asti dokladu (napr.: "Prevzal", "Za odberate a", ...)
Podpis (obchodný partner)

Text, ktorý bude automaticky tla ený v spodnej asti každého dokladu tohto typu
Päta
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Po vytvorení prvého dokladu daného typu, už nebude možné editova  vo bu úhrady ani vplyvu na zásoby.
Upozornenie :
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Doklad

Poradové íslo dokladu. Je automaticky vytvorené na základe poradových ísel posledných dvoch dokladov (prvé dva
doklady je nutné o íslova  ru ne). íslo je možné zmeni , program však neumož uje vytvori  dva doklady rovnakého
typu s rovnakým íslom.

íslo

Napr. dodávate ské íslo prijatej faktúry, íslo zálohovej faktúre a pod. ...
Iný doklad

Mena dokladu. Automaticky je zvolená východisková (naša) mena, môžete však vybra  aj ubovolnú inú (cudziu) menu - v
takom prípade je potrebné zada  aj aktuálny kurz (ukladá sa spolu s každým dokladom). Menu je možné zmeni  iba ak
doklad neobsahuje žiadne položky.

Mena a kurz

3 volite né dátumy (ich popisy sú nastavite né individuálne pre každý typ dokladu).
Dátumy

Výber z evidencie obchodných partnerov.
Obchodný partner
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Tento popis bude zobrazený v tabu ke s dokladmi.
Popis dokladu

alšie 2 údaje (individuálne nastavite né pre každý typ dokladu). Oba údaje môžete zada  ru ne alebo vybra  z
preddefinovaných.

Ostatné údaje

Výber z evidencie bankových ú tov. Ú et je informatívne uvádzaný na každom type dokladu (nielen na dokladoch, ktoré
sa uhrádzajú).

Bankový ú et

Pre doklady, ktoré sa uhrádzajú tu môžete zada  :
• Variabilný symbol - je možné zapnú  jeho automatické generovanie z ísla dokladu alebo kódu obchodného partnera
• Konštantný symbol - v prípade potreby môžete preddefinovaný údaj nahradi  ru ne zadaným
• Spôsob úhrady - vyberte jednu z preddefinovaných možností alebo zadajte vlastný

Údaje pre úhradu

Hlavný text dokladu (na tla ovej zostave bude umiestnený nad tabu kou s položkami). Je možné vybra  ho aj z
preddefinovaných textov.

Text

Do dokladu je možné zada  neobmedzené množstvo položiek - ru ne, výberom zo sortimentu alebo kombináciou týchto
dvoch spôsobov. V tabu ke je ved a názvu každej položky uvedený symbol, ktorý ozna uje, aký vplyv má daná položka na
zásobu ( i sa jedná o príjem, výdaj alebo rezerváciu).
Ak je to pre daný typ dokladu povolené, program vypo íta jeho zisk (v aktuálnej mene) sú tom ziskov všetkých jeho
položiek a uvedie ho v tabu ke v hlavnom okne.

Položky

Doplnkový text, ktorý bude umiestnený pod tabu kou s položkami. Je možné vybra  ho aj z preddefinovaných textov.
Záver

Dokladu môžete priradi  3 ubovolné špecifikácie, pod a ktorých je potom možné doklady aj filtrova .
Špecifikácie

Sprostredkovate  vybraný z evidencie obchodných partnerov.
Sprostredkovate

Táto poznámka sa nebude nachádza  na vytla enom doklade, bude iba pre vašu potrebu zobrazená pod tabu kou
položiek.

Interná poznámka

Tu môžete vybra  externý súbor (napr. objednávku vo formáte PDF) , ktorý bude týmto pripojený k aktuálnemu dokladu.
V prípade potreby si môžete tento súbor kedyko vek otvori  jednoduchým poklikaním na ikonku "Príloha" v tabu ke s
dokladmi (v hlavnom okne programu).

Príloha

tu môžete zvoli , v akom jazyku má by  doklad vytla ený. Pri preklade údajov sa využíva editovate ný zabudovaný
slovník. Jazyk dokladu môžete aj preddefinova  pre každého obchodného partnera zvláš .

Doklad vytla  v jazyku
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Zoznam všetkých súm, z ktorých je automaticky vypo ítaná celková suma dokladu. Ak je v doklade uvedená aspo  jedna
položka, celkové sumy a DPH (v prípade, že ste platca DPH) sú vypo ítané a zapísané do rekapitulácie automaticky a nie
je možné ich editova . Ru né zadanie základov daní (resp. celkovej sumy v prípade neplatcu DPH) je možné iba v
"textovom" doklade, ktorý neobsahuje žiadne položky. V oboch prípadoch je však možné do rekapitulácie pridáva  iné
sumy, ktoré majú vplyv na celkovú sumu dokladu (napr. odpo íta  zaplatené zálohy). Editácia položiek rekapitulácie sa
realizuje obvyklým spôsobom prostredníctvom tohto okna :

Ako posledná môže by  v rekapitulácii uvedená suma s názvom "Zaokrúhlenie", ktorá je vypo ítavaná automaticky na
základe zvoleného spôsobu zaokrúhlenia celkovej sumy (ako rozdiel medzi zaokrúhlenou a nezaokrúhlenou celkovou
sumou dokladu).
Ak je v doklade vybraná ubovolná cudzia mena, nad tabu kou rekapitulácie sa zobrazí vo ba "Rekapituláciu tla  v
oboch menách". Jej potvrdením dosiahnete to, že na tla ovej zostave dokladu budú všetky sumy rekapitulácie uvedené v
oboch menách (našej aj cudzej).

Rekapitulácia

Poznámka k výpo tu DPH
V závislosti na tom, i obchodujete s platcami DPH (firmami) alebo neplatcami DPH (kone nými spotrebite mi),
môžete si v nastavení programu zvoli , i chcete výšku DPH vypo ítava  z celkovej sumy bez DPH alebo z kone nej
sumy (s DPH). Aj ke  pri vä šine súm bude vypo ítaná suma rovnaká, je tu dos  prípadov, kedy môže dochádza  k
centovým rozdielom. Tu sú príklady :

1. Výpo et DPH z celkovej sumy s DPH :
Suma s DPH je 1,23 EUR. Ak z nej vypo ítame 20% DPH, dostaneme sumu 0,205 EUR, o je po zaokrúhlení na centy suma
0,21 EUR. Suma bez DPH teda bude 1,23 - 0,21 = 1,02 EUR.

2. Výpo et DPH z celkovej sumy bez DPH :
Ak je suma bez DPH 1,02 EUR, 20% DPH je 0,204 EUR, o je po zaokrúhlení 0,20 EUR, iž oproti predchádzajúcemu príkladu
nám tu vznikol 1-centový rozdiel. Teda aj výsledná suma s DPH bude 1,02 + 0,2 = 1,22 EUR.

Zapísanie (zrušenie) všetkých zmien vykonaných v hlavi ke dokladu sa vykoná kliknutím na tla idlo "Uloži " ("Zruši ").
Položky dokladu a rekapitulácie sa editujú indivduálne a nevplýva na nich to, akú akciu ste pri ukon ovaní editácie
dokladu zvolili.

Príklad :
Ak pri editácii dokladu zmeníte jeho text a niektorú položku, po kliknutí na tla idlo "Zruši " sa zmeny vykonané v texte
neuložia, ale zmeny v položke áno (toto sme potvrdili kliknutím na tla idlo "Ulož" pri editácii konkrétnej položky).

Uloži  / zruši
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Položka dokladu

Po kliknutí na toto tla idlo sa otvorí okno so sortimentom, z ktorého môžete vybra  požadovanú položku. Jej údaje (kód,
názov, popis, obrázok, merná jednotka, cena, sadzba DPH) sa automaticky prenesú do položky dokladu, v prípade
potreby ich však môžete zmeni . Okrem toho sa automaticky nastaví aj z ava obchodného partnera, pre ktorého je tento
doklad vystavovaný. Z ava bude uvedená zvláš  alebo sa zahrnie priamo do ceny (toto môžete nastavi  individuálne pre
každého obchodného partnera).

Výber zo sortimentu

Ak do dokladu vyberiete položku sortimentu, ktorá má povolenú vo bu "evidova  pohyby", pod tla idlom sa zobrazí
panel, informujúci o spôsobe úpravy zásoby (nasledujúce symboly budú zobrazené aj v tabu ke položiek dokladov) :

Vplyv na zásobu

o zadané množstvo sa zásoba položky zníži (výdaj)

o zadané množstvo sa zásoba položky zvýši (príjem)

zadané množstvo bude zarezervované

Zrušenie vplyvu na zásobu
To, aký má položka vplyv na zásobu je jednozna ne ur ené v type dokladu. V prípade potreby môžete kliknutím na
toto tla idlo ur , že použitie tejto položky v danom doklade nebude ma  žiadny vplyv na jej zásobu.

Ak vyberiete položku sortimentu do dokladu, ktorý nemá ur ený žiaden vplyv na zásoby alebo ak daná položka
sortimentu nemá zapnutú evidenciu pohybov, stav zásob zostane nezmenený v každom prípade.

Výsledná jednotková cena položky pozostáva zo zadanej ceny a percentuálnej z avy (ak zádate záporné íslo, bude to
považované za prirážku). V prípade, že doklad je vystavený v cudzej mene a položka sortimentu má zadanú predajnú
cenu v tejto mene, bude použitá táto cena. V opa nom prípade bude cena vypo ítaná z predajnej ceny v našej mene a
kurzu zadaného pre tento doklad.

Cena
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Hodnota položky predstavuje jej priemernú nákupnú cenu bez DPH. Hodnotu je možné editova  iba u manuálne
zadaných položiek alebo u položiek sortimentu bez evidencie pohybov.

Hodnota

Ak je v nastavení aktuálneho typu dokladu povolené vypo ítavanie zisku, program automaticky vypo íta a v avej dolnej
asti okna zobrazí zisk aktuálnej položky. Zisk je uvádzaný prostredníctvom dvoch údajov :

Zisk položky

Marža
Marža je percentuálne vyjadrenie rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou vo i predajnej cene. Za nákupnú
cenu sa považuje údaj zadaný v kolónke "hodnota" a za predajnú cenu sa považuje zadaná cena v aktuálnej mene
bez DPH a z avy. Vypo ítava sa pomocou vzorca 100 x (1 - (Nákupná cena / Predajná cena)).

Zisk
Suma predstavujúca rozdiel zadanej ceny v aktuálnej mene (po z ave a bez DPH) a hodnoty položky, vynásobená
zadaným množstvom.
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V tomto okne sú evidované všetky úhrady aktuálneho dokladu. Po zápise, editácii alebo vymazaní úhrady sa táto
automaticky zaeviduje aj v zozname platieb a prepo íta sa zostávajúca suma k úhrade a zostatok na danom bankovom ú te
alebo hotovosti. Ak ste platite om DPH, úhradu je možné roz leni  na sumu bez DPH a DPH (obe položky sú automaticky
nastavené pod a práve uhrádzaného dokladu). DPH je možné zada  iba ako celkovú sumu a v programe je evidované iba kvôli
možnosti tla e pokladni ných dokladov.
Úhrady je možné zadáva  aj priamo v okne Platby, pri om automatický prepo et zostáva zachovaný. Celková výška úhrad je
informatívne uvedená v pravom dolnom rohu okna.

Úhrady dokladu

Tla  príjmového / výdavkového pokladni ného dokladu a tla  zoznamu platieb
Tla

Ak je daná úhrada realizovaná prostredníctvom elektronickej registra nej pokladne (prira uje sa v evidencií bankových
tov a hotovosti), pod tabu kou sa zobrazí tla idlo, pomocou ktorého môžete pokladni ný doklad o úhrade vytla  na

danej registra nej pokladni.

Tla  dokladu na elektronickej registra nej pokladni

Ak sú et úhrad nie je zhodný so sumou dokladu, ale napriek tomu chcete doklad považova  za uhradený, kliknite na toto
tla idlo. Doklad sa ozna í ako uhradený a na tla idle sa zmení ikonka. V prípade potreby sa môžete k pôvodnému stavu
vráti  opätovným kliknutím na tla idlo.

Považova  za uhradené

27



Fakturatik 1.31 Preh ad dokladov s vybranou položkou

Preh ad dokladov s vybranou položkou

V tomto okne môžete nájs  preh ad všetkých dokladov, v ktorých sa vyskytuje vybraná položka sortimentu (vybra  ju môžete
kliknutím na tla idlo v hornej asti okna) alebo volite ne aj všetky ostatné položky sortimentu z rovnakej skupiny.
Preh adávajú sa pritom iba aktuálne zobrazené doklady - sú uvedené v titulku tabu ky. V tabu ke sú uvedené množstvá a
ceny položky v jednotlivých dokladoch a pod tabu kou je uvedený ich sú et.
Zoznam je možné vytla  kliknutím na tla idlo v avom dolnom rohu.
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Preh ad položiek dokladov

V tomto okne môžete nájs  preh ad všetkých položiek, ktoré sú uvedené v aktuálne zobrazených dokladoch (sú uvedené v
titulku tabu ky). V tabu ke sú uvedené množstvá a ceny položiek v jednotlivých dokladoch a pod tabu kou je uvedený ich
sú et. Zoznam je možné vytla  kliknutím na tla idlo v avom dolnom rohu.
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Aktuálny doklad je môžete skopírova  do nového dokladu prostredníctvom tohto okna. Skopírovaním dokladu sa medzi
pôvodným a novým nevytvára žiadna väzba, preto je potrebné prípadné neskoršie korektúry už vykona  ru ne v oboch
dokladoch.

Kópia dokladu

V hornej asti okna je uvedený typ, íslo a popis aktuálneho dokladu, ktorý chcete skopírova .
Aktuálny doklad

Vyberte typ dokladu, do ktorého chcete skopírova  aktuálny doklad. Následne ur ite, i chcete vytvori  nový doklad
alebo položky aktuálneho dokladu chcete prida  do už existujúceho dokladu (môžete ho taktiež vybra ).

Nový doklad

Potvr te túto vo bu, ak chcete do nového dokladu skopírova  aj úvodný a závere ný text z pôvodného dokladu.
Skopírova  aj texty

Volite ne môžete do rekapitulácie cie ového dokladu prida  aj ubovolnú sumu (môžete to napríklad využi , ak zo
zálohovej faktúry vytvárate faktúru a celkovú sumu faktúry chcete zníži  o prevzatú zálohu).

Do rekapitulácie prida  sumu

tu zvo te, i majú ma  položky sortimentu skopírované do nového dokladu vplyv na zásobu (toto sa vz ahuje iba na
položky sortimentu, ktoré majú povolenú vo bu  "Evidova  pohyby")

Vplyv na zásobu
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Sortiment

Položky sortimentu si môžete pre lepší preh ad roz leni  do skupín. Ak je potvrdená vo by "Všetky skupiny", v tabu ke
budú zobrazené položky zo všetkých skupín sú asne, v opa nom prípade iba položky aktuálne vybranej skupiny.

Skupiny

Tabu ka so zoznamom položiek sortimentu. Môžete ju zoradi  pod a ubovolného st pca alebo filtrova  pod a stavu
zásoby položky. Táto je uvedená v st pci "Zásoba" (iba pre položky so zapnutou "evidenciou pohybov") a okrem nej sa tu
môžu nachádza  tieto symboly :

Položky

Rezervované
pre položky, ktoré majú rezervované ur ité množstvo

Chýbajúca zásoba
pre položky, ktorých zásoba (znížená o prípadné rezervované množstvo) je nižšia ako zvolená minimálna zásoba

Poznámka
pre položky so zadaným dopl ujúcim popisom (je uvedený pod tabu kou a kliknutím na  si ho môžete prezrie  v
plnom rozsahu v samostatnom okne)

Príloha
položky, ktoré majú priradenú prílohu (externý súbor, max. 2) majú v samostatnom st pci zobrazený symbol
kancelárskej spinky. Pomocou dvojkliku na tento symbol bude príloha automaticky otvorená v predvolenom
programe.

Program umož uje pre každú položku zada  okrem predajnej ceny vo východiskovej mene aj predajné ceny v troch
cudzích menách. Nastavením požadovanej meny sa Výberom meny v tro nezávislé predajné ceny v cudzích menách (je
potrebné ich vybra  v nastavení programu).

Predajné ceny vo vybranej mene
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Ak má položka sortimentu zapnutú "evidenciu pohybov", toto tla idlo je aktívne a po kliknutí na  sa zobrazí okno s
preh adom rezervácií, príjmov a výdajov (pohybov).

Rezervácie, príjmy a výdaje

Zadaním ubovolného textu do edita ného po a a kliknutím na tla idlo sa spustí vyh adávanie tohto textu. Môžete zada
len as  textu a nezáleží ani na ve kosti písmen. Program preh adáva kód, názov, popis a iarový kód každej položky. Po
zadaní nového textu program za ína preh adáva  tabu ku vždy od za iatku a vyzna í riadok, v ktorom sa daný text našiel.
Pokra ova  v h adaní môžete opätovným kliknutím na tla idlo alebo stla ením klávesy F3. Ak program alší záznam
nenájde, ozve sa zvukové upozornenie.

Vyh adávanie
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Fakturatik 1.31 Položka sortimentu

Položka sortimentu

Názov položky, max. 60 znakov
Názov

Jedine ný údaj, ktorý identifikuje položku pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 25 znakov. V prípade, že ešte
nie je zadaný, program ho automaticky preddefinuje v tvare "Skratka skladovej skupiny - Za iato né písmená a íslice
názvu".

Kód

Max. 6 znakov
Merná jednotka

Viacriadkový dopl ujúci popis
Popis
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Fakturatik 1.31 Položka sortimentu

Predajná cena položky (môžete ju zada  aj s DPH - v takom prípade potvr te vo bu "Vrátane DPH"). Program umož uje
pre každú položku zada  ešte tri predajné ceny v cudzích menách (sú definované v nastavení programu) . Po kliknutí na
tla idlo sa otvorí okno, kde tieto ceny môžete zada  :

Predajná cena

V prípade, že ste platci DPH vyberte sadzbu DPH, ktorá sa má uplat ova  pre túto položku. Pri vytvárení nových položiek
program automaticky ponúkne sadzbu preddefinovanú v nastavení programu.

DPH

hodnota skladovej položky zistená z jej nákupov metódou FIFO. Je možné ju zada  iba pre položky, ktoré nemajú zapnutú
"evidenciu pohybov".

Hodnota

Ak zadáte minimálnu zásobu, program bude kontrolova , i zásoba položky neklesla pod túto hodnotu (ak klesla, položka
bude v tabu ke vyzna ená).

Minimálna zásoba

Hodnota pre iarový kód typu EAN13. Hodnotu iarového kódu môžete využi  pri vyh adávaní v sortimente alebo pri tla i
etikiet.

iarový kód

Tieto údaje sú prístupné iba ak má položka zapnutú "evidenciu pohybov" a zatia  nebol vykonaný ani žiadenen jej príjem
ani výdaj.

Po iato ná zásoba a cena

Potvr te túto vo bu v prípade kusových a ostatných jednotkových merných jednotiek
Iba celo íselné množstvá

Potvr te túto vo bu, ak chcete pre položku evidova  jej "pohyby" (t.j. rezervácie, príjmy a výdaje) a vy íslova  z nich
aktuálnu zásobu položky. V takom prípade zadajte aj po iato nú zásobu a jej cenu. Tieto parametre je možné zmeni  iba
ak položka ešte nebola prijímaná ani vydávaná. V opa nom prípade budú údaje neprístupné (vi  obrázok).

Evidova  pohyby

Poznámka
Neobmedzený po et položiek s evidenciou pohybov môžete zada  iba vo verzii Gold.

Položku, ktorá už bola použitá, nie je možné vymaza , iba ju pomocou tejto vo by nastavi  ako "neaktívnu" (v tabu ke
bude zobrazená šedou farbou a pre iarknutá). Neaktívne položky nebudú prenášané do novej databázy.

Položka je aktívna

Výber z evidencie obchodných partnerov.
Dodávate

Ku každej položke sortimentu môžete v prípade potreby priradi  dva ubovolné súbory z Vášho po íta a. Toto môžete
využi  napr. ak máte v PDF súbore technickú alebo inú dokumentáciu k danej položke a chcete ma  možnos  kedyko vek
sa k nej rýchlo dosta . Všetky položky sortimentu, ktoré majú priradené prílohy, budú v tabu ke vyzna ené a tieto prílohy
budete môc  jednoducho otvori  priamo z Fakturatiku pomocou dvojkliku.

Prílohy
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Fakturatik 1.31 Položka sortimentu

Poznámka
Prílohy sa fyzicky neukladajú (nekopírujú) do databázy, sú tu uložené iba odkazy na súbory. Ak teda daný súbor vymažete
alebo databázu otvoríte v inom po íta i, prílohy nebudú dostupné.

V prípade potreby sem môžete zada ubovolný text - pripomienku, ktorá sa bude automaticky zobrazova  pri každom
výbere tejto položky

Upozornenie pri výbere
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Fakturatik 1.31 Rezervácie, príjmy a výdaje

V tomto okne nájdete preh ad všetkých rezervácií, príjmov a výdajov položky sortimentu spolu s ich cenami. V hornej asti
okna sú uvedené sú ty jednotlivých pohybov a vy íslená celková zásoba a hodnota položky.
Hodnota položky je automaticky vypo ítavaná metódou FIFO (First In - First Out) z hodnôt posledných nákupov (príjmov) a
používa sa pre ocenenie zásoby pri tla i inventúry.

Rezervácie, príjmy a výdaje

K dispozícii sú tu aj nasledujúce funkcie :

filtrovanie aktuálnych pohybov pod a dátumu, obchodného partnera (a/alebo jeho špecifikácie), firmy a
sprostredkovate a.

Filter

tla  zobrazených pohybov
Tla

prepo et zostatkov a hodnôt položiek sa síce aktivuje automaticky po zápise alebo vymazaní ubovolného pohybu,
prepo et však môžete pomocou tejto funkcie spusti  aj manuálne

Prepo et
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Prostredníctvom tohto okna môžete v položkách sortimentu vykona  vybranú hromadnú zmenu :

Hromadná zmena

O zadanú percentuálnu hodnotu budú zvýšené/znížené predajné ceny vo vybranej mene. Upravené ceny budú
zaokrúhlené na 2 desatinné miesta alebo pod a nastavenia programu.

Zvýši  alebo zníži  predajné ceny

Všetkým položkám s vybranou sadzbou DPH bude táto automaticky zmenená na inú vybranú. Toto môžete využi  v
prípade legislatívnej zmeny alebo v prípade že sa stávate platcom DPH.

Zmeni  DPH

Pomocou tejto vo by môžete všetkým položkám hromadne zapnú  evidenciu pohybov.
Zapnú  evidenciu pohybov

Poznámka :
ak nepoužívate verziu Gold, program povolí zapnú  evidenciu pohybov iba pre prvých 5 položiek.

Pomocou tejto vo by môžete všetkým položkám hromadne vypnú  evidenciu pohybov. Položky, ktoré už majú aspo
jeden pohyb budú presko ené (u tých je táto zmena zakázaná).

Vypnú  evidenciu pohybov

Pomocou tejto vo by program automaticky vypo íta predajné ceny položiek vo vybranej cudzej mene. Ceny sa vypo ítajú
na základe predajnej ceny v našej mene a zadaného kurzu a budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta alebo pod a
nastavenia programu.

Vypo íta  predajné ceny v cudzej mene

Zrušenie predajných cien vo vybranej cudzej mene.
Zruši  predajné ceny v cudzej mene
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Fakturatik 1.31 Hromadná zmena

Dôležité upozornenie :
Vybrané zmeny sa aplikujú iba na aktuálne zobrazené položky. Ak chcete zmeni  všetky položky, nezabudnite najskôr
vypnú  filter a potvrdi  vo bu "Všetky skupiny" v okne sortimentu.
Vykonané zmeny sú nezvratné, preto si pred ich spustením nezabudnite spo ahlivo zálohova  databázu.
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V tomto okne si môžete zaevidova  okrem úhrad dokladov aj všetky ostatné platby (príjmy aj výdaje). Ke že má každá platba
ur ené, i má ma  vplyv na základ dane z príjmov, je možné túto evidenciu považova  za "zjednodušený pe ažný denník" a v
prípade potreby ho môžu využi  napr. podnikatelia uplat ujúci si paušálne výdavky. Ak ste platite om DPH, je možné pre
každú platbu uvies  aj celkovú výšku DPH. Program však nenahrádza ú tovnú evidenciu, DPH je tu iba pre potreby tla e
pokladni ných dokladov.

Platby

Tabu ka so zoznamom platieb. Môžete ju zoradi  pod a ubovolného st pca alebo filtrova  pod a typu, dátumu, meny,
obchodného partnera a špecifikácie. Platby, ktoré sú zárove  úhradami dokladov, sú v poslednom st pci tabu ky
indikované symbolom  a v prípade ich editácie sa všetky zmeny zoh adnia aj v evidencii dokladov.

Platby

Sú et všetkých príjmov a výdajov ( iernou farbou sú uvedené príjmy/výdaje neovplyv ujúce základ dane). V prípade
potreby môžete nájs  sú et aktuálne zobrazených (vyfiltrovaných) príjmov a výdajov na tla ovej zostave "Zoznam
platieb".

Príjmy a výdaje

Aktuálny stav (zostatok) zvoleného ú tu
Zostatok na ú te

Graf všetkých mesa ných príjmov a výdavkov ovplyv ujúcich základ dane spolu so znázornením vývoja zisku.
Graf mesa ných príjmov a výdavkov
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Platba

Ur ite, i sa jedná o príjem alebo výdaj a i tento príjem/výdaj ovplyv uje základ dane (z príjmov). Prostredníctvom tejto
vo by budú príjmy aj výdaje v závere nom sú te rozdelené na dve hlavné skupiny - príjmy/výdaje ovplyv ujúce a
neovplyv ujúce základ dane (tie prvé potom môžete využi  na výpo et dane z príjmov).

Typ

Vyberte bankový ú et alebo poklad u (hotovos ), prostredníctvom ktorej je platba realizovaná (výška tejto platby
automaticky ovplyvní aj zostatok na zvolenom bankovom ú te alebo pokladni).

et / poklad a

Dátum realizácie platby
Dátum

íslo dokladu o platbe (max. 15 znakov)
Doklad

Mena, v ktorej bola platba realizovaná. Ak vyberiete cudziu menu, zobrazia sa vstupné polia pre zadanie aktuálneho
kurzu a sumy vo vybranej mene. Ak je zvolený bankový ú et (poklad a) vedený v cudzej mene, nie je možné
prostredníctvom neho zada  platbu v inej mene.

Mena

Popis platby (max. 60 znakov)
Popis
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Celková výška platby. Ak ste platite om DPH, je možné zada  aj celkovú výšku DPH (pre potreby tla e pokladni ného
dokladu). V prípade, ak zadávate sumy v cudzej mene, sú tu informatívne uvedené aj sumy prepo ítané na našu menu. V
prípade potreby môžete využi  aj kalkula ku DPH (po zadaní jednej sumy sa automaticky dopo ítajú zvyšné dve), ktorá sa
otvorí po kliknutí na tla idlo v edita nom poli.

Suma

Príjemca platby (v prípade nášho výdaju) alebo platite  (v prípade nášho príjmu). Môžete ho vybra  z evidencie
obchodných partnerov.

Obchodný partner

Špecifikácia platby. Môžete ju vybra  z evidencie špecifikácií.
Špecifikácia
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Fakturatik 1.31 Predpisy a neuhradené doklady

Toto okno sa zobrazuje pred vytváraním každej novej platby. Slúži na urýchlenie a zjednodušenie zadávania opakujúcich sa
platieb.
Novú platbu tak môžete vytvori  ve mi rýchlo - výberom odpovedajúceho predpisu alebo dokladu a kliknutím na tla idlo
"Vytvor platbu pod a výberu".
Ak chcete vytvori  inú platbu, kliknite na tla idlo "Zadaj platbu ru ne".

Predpisy a neuhradené doklady

Predpisy

Po výbere druhej záložky v hornej asti okna sa zobrazí zoznam neuhradených dokladov spolu s dlžnou sumou :
Neuhradené doklady
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Obchodní partneri

Obchodných partnerov si môžete pre lepší preh ad roz leni  do skupín. Ak je potvrdená vo by "Všetky skupiny", v
tabu ke budú zobrazení obchodní partneri zo všetkých skupín sú asne, v opa nom prípade iba obchodní partneri z
aktuálne vybranej skupiny.

Skupiny

Tabu ka so zoznamom obchodných partnerov. Môžete ju zoradi  pod a ubovolného st pca alebo filtrova  pod a
štátu/obce v adrese alebo dodacej adrese, špecifikácie a firmy. Ak máte pre daného obchodného partnera zadanú aj
poznámku, ved a názvu sa zobrazí ikonka (poznámka je uvedená pod tabu kou a kliknutím si ju môžete prezrie  v plnom
rozsahu v samostatnom okne). Údaje aktuálneho obchodného partnera sú detailnejšie uvedené nad tabu kou.

Obchodní partneri

Prostredníctvom klonovania údajov môžete jednoducho vytvori  nový záznam jeho kópiou z aktuálneho záznamu. Toto
môžete využi  najmä vtedy, ak obchodný partner zmenil niektorý z údajov uvádzaných v dokladoch (napr. adresu,
identifika né údaje). V takom prípade pôvodný záznam needitujte (zmeny by sa prejavili aj vo všetkých predchádzajúcich
dokladoch !), ale vytvorte nový práve prostredníctvom tejto funkcie. Ak obchodný partner nemá priradenú žiadnu firmu,
program ju volite ne vytvorí (zhodnú s názvom práve kopírovaného obchodného partnera) a priradí ju do pôvodného aj
nového záznamu, ím medzi nimi vytvorí väzbu, pomocou ktorej je potom možné filtrova  doklady aj platby. Po uložení
nového záznamu nezabudnite pôvodný záznam ozna  ako neaktívny.

Klonovanie záznamu

Zadaním ubovolného textu do edita ného po a a kliknutím na tla idlo. Vyh adávanie sa spustí vyh adávanie tohto textu.
Môžete zada  len as  textu a nezáleží ani na ve kosti písmen. Program preh adáva kódy, názvy, adresy, kontaktné údaje
(meno, telefón, e-mail, www), identifika né údaje (I O, DI , I  DPH) a poznámky všetkých obchodných partnerov. Po
zadaní nového textu program za ína preh adáva  tabu ku vždy od za iatku a vyzna í riadok, v ktorom sa daný text našiel.
Pokra ova  v h adaní môžete opätovným kliknutím na tla idlo alebo stla ením klávesy F3. Ak program alší záznam
nenájde, ozve sa zvukové upozornenie.

Vyh adávanie
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Obchodný partner

Názov obchodného partnera (max. 80 znakov). V prípade potreby môžete názov zada  aj do dvoch riadkov.
Názov

Pozostáva zo zadania ulice (max. 80 znakov, môžete ju zada  aj do dvoch riadkov) a výberu obce a štátu
Adresa

Potvr te túto vo bu, ak má obchodný partner inú dodaciu (korešponden nú) adresu. V takom prípade sa sprístupnia
vstupné polia pre jej zadanie.

Iná dodacia adresa

Meno kontaktnej osoby, telefónne íslo, e-mail a adresa domovskej stránky - všetky 4 údaje v rozsahu 1 riadku textu
Kontaktné údaje

íslo bankového ú tu obchodného partnera
Bankový ú et

Interná poznámka (bude zobrazená pod tabu kou obchodných partnerov).
Poznámka
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Jedine ný údaj, ktorý jednozna ne identifikuje obchodného partnera pri importe a exporte údajov. Jeho max. d žka je 25
znakov. V prípade, že kód ešte nie je zadaný, program ho automaticky preddefinuje pod a za iato ných písmen a íslic
názvu.

Kód

Obchodného partnera, pre ktorého bol vystavený aspo  1 doklad alebo platba, nie je možné vymaza , iba ho pomocou
tejto vo by nastavi  ako "neaktívneho" (v tabu ke bude zobrazený šedou farbou a pre iarknutý). Neaktívni obchodní
partneri nebudú prenášaní do novej databázy.

Aktívny

3 identifika né údaje, závislé od vybraného štátu (popisy údajov sa zadávajú individuálne pre každý štát). Môžete ich
využi  na zadanie da ových registra ných ísel a pod.

Identifika né údaje

Každému obchodnému partnerovi môžete priradi  až 3 špecifikácie
Špecifikácie

V prípade potreby môžete obchodného partnera priradi  k vybranej firme  (prostredníctvom tohto údaju môžete vytvori
ur itú "väzbu" medzi viacerými obchodnými partnermi).

Firma

V tejto asti môžete zada  údaje, ktoré budú automaticky preddefinované v každom doklade pre daného obchodného
partnera :

Doklady

Splatnos
Individuálny po et dní splatnosti. V prípade, že budete pre tohto obchodného partnera vytvára  doklad, ktorý sa
uhrádza, dátum splatnosti bude automaticky vypo ítaný z dátumu vyhotovenia a zadaného po tu dní splatnosti. Ak
po et dní zadaný nie je, pri výpo te sa použije štandardný po et dní zadaný v nastavení programu.

ava
Ak zadáte z avu, táto bude automaticky ponúknutá pri tvorbe položiek dokladov pre tohto obchodného partnera.

ava môže by  v rozsahu -300,00% až 100% (záporné íslo je považované za prirážku).

Zapo íta  z avu priamo do ceny položky
Ak potvrdíte túto vo bu, z ava bude v položke dokladu zahrnutá priamo do ceny (cena položky bude automaticky

avnená hne  pri jej výbere zo skladu). V opa nom prípade bude z ava v položke dokladu uvedená samostatne (ako
percentuálna hodnota).

Bez DPH
Táto vo ba má význam, len ak ste platca DPH. Ak ju potvrdíte, všetky položky dokladu pre daného obchodného
partnera budú bez DPH (toto môžete využi  napr. pri fakturovaní inému platcovi DPH z krajín EÚ)

Jazyk dokladu
Tu môžete preddefinova  jazyk, v ktorom má by  vytla ený doklad pre tohto obchodného partnera.

Sem môžete zada  text, ktorý sa automaticky zobrazí vo forme pripomienky pri každom výbere tohto obchodného
partnera.

Upozornenie pri výbere
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Kliknutím do "Menu-Ostatné evidencie" je možné okrem Sortimentu, Platieb a Obchodných partnerov otvori  tieto evidencie
:

Ostatné evidencie

V tomto okne je možné evidova  neobmedzené množstvo sadzieb DPH. Sadzbu a skratku dane je možné editova  alebo
maza  len v prípade, ak táto ešte nebola použitá v žiadnom doklade, položke sortimentu ani nastavení programu.

Každý záznam obsahuje tieto údaje :

Sadzby DPH

Sadzba
Zadajte sem sadzbu dane v %, ktorá bude použitá pri výpo te sumy dane v dokladoch.

Skratka
Max. 15 znakov. Skratka bude použitá pre skrátené ozna enie dane v dokladoch (napr. "19%") a pri importe/exporte
položiek sortimentu. Rovnakú skratku nemôže ma  priradenú viacero sadzieb DPH.

Popis
Max. 20 znakov. Tento názov bude použitý pre popis dane v rekapitulácii dokladu (napr. "DPH 19%")

Sadzba je platná
Potvrdením tejto vo ba ozna íte, že aktuálna sadzba je platná. V opa nom prípade bude táto da  považovaná za
zrušenú (už neplatnú) a nebude ponúkaná pri zadávaní položiek dokladu alebo sortimentu

Do tejto evidencie si zaznamenajte všetky meny, ktoré chcete používa  v programe, pri om pre každú z nich môžete
nastavi  jej presný formát. Za východiskovú (našu) menu sa považuje mena, ktorá bola do evidencie zadaná ako prvá (v
tabu ke je zobrazená erveným písmom). Pri vytváraní novej databázy ju program vytvorí automaticky pod a národného
nastavenia systému a je možné ju zmeni  len kým v programe ešte nie sú evidované žiadne pe ažné údaje !

Záznam o každej mene obsahuje tieto údaje :

Meny

Mena
Medzinárodné ozna enie meny, napr. "SKK", "USD" ... (max.5 znakov)

Symbol
Symbol meny (bude uvedený spolu so sumou), napr. "Sk", "$", ... (max.5 znakov)
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Odde ova  skupín
Vyberte znak, ktorý bude použitý na oddelenie 3- íselných skupín v sume (na výber sú znaky : žiadny, medzera,
apostrof, iarka, bodka)

Odde ova  desatinných miest
Vyberte znak, ktorý bude použitý na oddelenie desatinných miest v sume (na výber je iarka alebo bodka)

Tvar zápornej sumy
Z viacerých možností môžete vybra , v akom tvare sa bude zobrazova  suma v prípade, ak bude ma  zápornú
hodnotu

Umiestnenie symbolu
spôsob umiestnenia symbolu meny v prípade kladných súm (v avo, vpravo, v avo s medzerou, vpravo s medzerou).
Pre kontrolu správnosti si môžete v avej dolnej asti prezrie  ukážku sumy sformátovanej pod a vami nastavených
hodnôt.

Evidencia asto sa opakujúcich textov pre doklady. Text dokladu nemusíte zadáva  manuálne, sta í ho vybra  z tejto
evidencie a v prípade potreby iba doplni  alebo upravi . Každý text môže ma  neobmedzenú d žku, pri om pre rýchlu
orientáciu obsahuje ešte identifika ný názov (max. 60 znakov).

Texty pre doklady

Evidencia špecifikácií dokladov, platieb a adries. Pomocou nich si môžete pod a vlastných potrieb zašpecifikova  vybrané
záznamy a tieto v prípade potreby vyfiltrova . Špecifikácia môže obsahova ubovolný text v max. d žke 40 znakov a
môžete ju vymaza  len ak ešte nebola použitá.

Špecifikácie
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Evidencia štátov a obcí sa využíva pre rýchlejšie zadávanie adries obchodných partnerov (netreba ru ne zadáva  názov
obce aj štátu, sta í ich jednoducho vybra  z tejto evidencie), ako aj pre ich presné filtrovanie.

Každý záznam o štáte obsahuje tieto údaje :

Štáty a obce

Názov
Názov štátu (krajiny), max. 40 znakov

Tvar adries
Tu môžete vybra , v akom poradí sa majú jednotlivé údaje adresy (ulica, PS , mesto a štát) zobrazova  pri tla i
dokladu (každá krajina môže ma  špecifické požiadavky pri zápise adresy na poštových zásielkách).

Popisy identifika ných údajov adries
Tu môžete zada  3 popisy identifika ných údajov - napr. da ových registra ných ísel, ktoré budú automaticky
použité v adrese. Popis môže obsahova  max. 20 znakov.

Každý záznam o obci obsahuje tieto údaje :
Názov

Názov obce, max. 40 znakov

PS
Poštové smerovacie íslo, max.15 znakov

Prostredníctvom "firmy" je možné v prípade potreby "zviaza " viacero obchodných partnerov. Pod pojmom "firma" sa tu
rozumie akáko vek forma skupiny alebo "väzby", obsahujúca jedného alebo viacerých obchodných partnerov. Po
priradení firmy viacerým obchodným partnerom máte možnos  využi  širšie možnosti filtrovania dokladov alebo platieb.
Takto môžete ahko vyfiltrova  napríklad všetky platby alebo doklady pre všetky pobo ky jednej firmy, všetkých lenov
jedného združenia alebo pre staršie aj novšie verzie údajov jedného obchodného partnera.

Možné príklady väzieb v evidencii obchodných partnerov :

Firmy

viacero pobo iek jednej firmy
každá pobo ka je samostatným obchodným partnerom, pri om všetky majú priradenú rovnakú firmu

viacero obchodných firiem spolupracujúcich v ur itom združení
pôvodný a zmenený záznam obchodného partnera
po zmene adresy, identifika ných údajov, názvu a pod.
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Evidencia obrázkov, ktoré je možné priradi  položkám sortimentu a dokladov. Obrázky sú uložené priamo v databáze a
prida  ich do tejto evidencie môžete na ítaním grafického súboru *.JPG alebo *.PNG.

Obrázky

Pri tla i dokladu v cudzom jazyku budú všetky jeho texty automaticky preložené pomocou tohto slovníka.

V okne nájdete tieto údaje :

Slovník

Texty
Zoznam všetkých textov v aktuálnom jazyku, ktoré sú alebo boli použité pri tla i dokladov. Ak sa v tla ovej zostave
vyskytne text, ktorý sa v slovníku nenachádza, bude do  automaticky doplnený (bude však potrebné manuálne
doplni  jeho preklady). Pri posune v tabu ke je aktuálny text automaticky kopírovaný do pamäte (clipboardu).

Preklady
Preklady textu pre jednotlivé cudzie jazyky. Preklady môžete priamo editova , vykonané zmeny je možné potvrdi
alebo zruši .

Vymazanie záznamu
Vymazanie aktuálneho textu a jeho prekladov. Funkcia je k dispozícii iba v ase, kedy nevykonávate editáciu
prekladov.

Import slovníka
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Export slovníka
Uloženie zmien
Uloženie zmien v prekladoch aktuálneho textu (tla idlo sa aktivuje po vykonaní ubovolnej zmeny v preklade).

Zrušenie zmien
Zrušenie zmien v prekladoch aktuálneho textu (tla idlo sa aktivuje po vykonaní ubovolnej zmeny v preklade).
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Kliknutím do "Menu-Majite -Základné údaje" sa otvorí okno, v ktorom môžete zada  údaje Vašej firmy. Tieto budú použité pri
tla i dokladov a ostatných tla ových zostáv.

Majite

Môžete tu zada  tieto údaje :

Kompletná adresa pozostáva zo zadania názvu a ulice (oba údaje je možné zada  aj do viacerých riadkov) a výberu obce a
štátu z ich evidencie.

Názov a adresa

Logo Vašej firmy na ítané z grafického súboru JPG alebo PNG.
Logo

3 identifika né údaje, závislé od vybraného štátu. Môžete ich využi  na zadanie da ových registra ných ísel a pod.
Identifika né údaje

Vaše kontaktné údaje
Telefón, e-mail, www

Sem môžete uvies  dopl ujúce informácie (napr. informáciu o zápise vašej firme do Živnostenského alebo Obchodného
registra a pod.)

Ostatné údaje
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Zoznam vašich bankových ú tov alebo pokladní (hotovosti). Túto evidenciu môžete využi  pri výbere ú tu/pokladne v
dokladoch aj platbách.

Bankové ú ty a hotovos

Každý záznam obsahuje tieto informácie :

Kód bude uvedený pri každom zázname v tabu ke v okne Platby (max. 5 znakov)
Kód

Názov, ktorý bude zobrazený v zozname ú tov/pokladní ako aj pri výbere ú tu/pokladne v doklade alebo platbe (max. 80
znakov)

Identifika ný názov

Program pre každý ú et/poklad u na základe platieb automaticky vypo ítava aktuálny stav, preto je potrebné zada  jeho
po iato ný stav.

Po iato ný stav

Mena ú tu/pokladne. Ak vyberiete cudziu menu (inú ako je východisková), platby prostredníctvom tohto ú tu bude
možné realizova  iba vo vybranej cudzej mene.

Mena

Názov banky - max. 40 znakov
Adresa banky - max. 80 znakov

íslo ú tu - max. 30 znakov
Identifika né údaje - napr. SWIFT, IBAN a pod. (max. 2 x 80 znakov)

Pre bankový ú et zadajte :

Program umož uje vytla  pokladni ný doklad o úhrade faktúry pomocou pripojenej elektronickej registra nej pokladne
od firmy ELCOM. Ak takúto poklad u vlastníte, zadajte sem jej konfigura né hodnoty: typ elektronickej registra nej
pokladne, jej íslo, port (COM1-255) prostredníctvom ktorého je pripojená k po íta u a prenosovú rýchlos .

Pre hotovos  (poklad u) :
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Prostredníctvom "Menu-Servis" sú k dispozícii tieto funkcie a evidencie :

Servis

Uplný popis nastavení nájdete v nasledujúcej podkapitole.
Globálne nastavenie programu

Kliknutím do Menu-Servis-Jazyk môžete zmeni  jazykové rozhranie programu. Zmena sa vykoná okamžite a program si
vybraný jazyk automaticky nastaví aj pri svojom alšom spustení. Zvolený jazyk je sú as ou konfigurácie programu.

Jazyk

V tomto okne je možné evidova  všetkých používate ov programu, vrátane ich kontaktných údajov a obrázku
podpisu/pe iatky (využíva sa pri tla i dokladov). Prístup do tejto evidencie má iba administrátor (t.j. užívate , ktorý je v
programe evidovaný ako prvý - je ozna ený ervenou farbou). Administrátor má teda možnos  editova  používate ov
alebo zruši  ich prístupové heslá (nemá však možnos  ich meni ). Používate , ktorý má zadané prístupové heslo má v
tabu ke ved a svojho mena umiestnený symbol "zámku". Neaktívny používate  je pre iarknutý.

Používatelia programu

Prístupové heslo si nastavuje každý prihlásený používate  sám - kliknutím do Menu-Servis-Prístupové heslo. Do okna,
ktoré sa následne zobrazí, musí zada  svoje pôvodné heslo a 2x (kvôli možnej chybe pri zadávaní) nové heslo. V prípade,
že používate  heslo zabudne, môže požiada  administrátora o jeho vymazanie a potom si zadá nové heslo (zabudnuté
heslo nie je možné spätne zisti ). V prípade samotného hesla administrátora však toto možné nie je !!! - ostatní
používatelia nemôžu vymaza  žiadne heslo, iba zmeni  svoje vlastné.

Prístupové heslo

Túto vo bu môžete potvrdi , ak požadujete, aby sa pri každom spustení programu zobrazovalo okno s prihlasovacími
údajmi k databáze. Toto môžete využi  ak pracujete s viacerými databázami a potrebujete sa medzi nimi asto prepína .
Ak táto vo ba nie je potvrdená, úvodné okno sa zobrazí iba v prípade, ak sa k databáze nie je možné pripoji
automaticky. Táto vo ba je sú as ou konfigurácie programu.

Výber databázy pred spustením programu

Zálohovanie databázy je dôležitý proces, ktorý umož uje vykona  komplexnú zálohu aktuálnej databázy pre prípad jej
možnej straty alebo poškodenia, ktoré môže nasta  z najrôznejších prí in (porucha po íta a, vírus, strata alebo krádež
po íta a, živelná pohroma a pod.) Pri zálohovaní zárove  dochádza ku kontrole a optimalizácii údajov v databáze,
odstráneniu nepotrebných riadkov a iných "smetí" z databázy. Zálohovanie databázy sa môže vykonáva  aj za plnej
prevádzky, tzn. že nie je potrebné odpája  jednotlivých používate ov. Ke že hodnota údajov, ktoré ste zadali do
programu, asom mnohonásobne prekro í hodnotu samotného programu, nepodce ujte prosím potrebu pravidelného
zálohovania. Vyhnete sa tak možným nepríjemnostiam a stratám.

Zálohovanie môžete spusti  kliknutím do Menu-Servis-Zálohovanie databázy. Následne sa zobrazí štandardné dialógové
okno so žiados ou o zadanie názvu záložného súboru a jeho umiestnenia. Pre urýchlenie a zjednodušenie je názov
preddefinovaný v tvare "Názov databázy_rrmmdd.fabck" (rrmmdd predstavuje aktuálny dátum) a je vybraná cie ová
zložka Backup, ktorá sa nachádza v rovnakej zložke, ako konfigura ný súbor "setup.ini". Pre zautomatizovanie tohto
procesu môžete povoli  automatické zálohovanie v nastavení programu.
Obnova databázy (opak zálohovania) je možná len v úvodnom okne.

Zálohovanie databázy
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Dôležité upozornenie :
Nevykonávajte zálohovanie ru ne pomocou jednoduchého kopírovania databázového súboru, pretože v rámci tohto
procesu neprebehnú vyššie uvedené kontroly a optimalizácie údajov a v prípade, ak by s databázou v ase takéhoto
"zálohovania" pracoval aj iný používate , takmer iste by došlo k poškodeniu vytváranej kópie databázy.
Z bezpe nostných dôvodov nie je možné databázu zálohova  ani obnovova  v klientskych inštaláciach programu (iba
vo Fakturatiku nainštalovanom na serveri alebo používajúcom lokálnu databázu).

Prostredníctvom tohto okna môžete presunú  niektoré údaje z práve otvorenej databázy do novej databázy. Funkciu
môžete využi  napr. vždy na za iatku roka a kompletnú evidenciu robi  pre každý rok zvláš . Pred prechodom do novej
databázy môžete potvrdi  tieto dve vo by :
• Prenies  neuhradené doklady a nevybavené objednávky
• Po iato nú zásobu položiek sortimentu nastavi  pod a aktuálneho stavu

Po kliknutí na tla idlo "Vytvor novú databázu" sa vytvorí nová databáza so zadaným názvom a umiestnením a skopírujú
sa do nej všetci aktívni obchodní partneri a položky sortimentu, všetky nastavenia a ostatné evidencie z pôvodnej
databázy. Pôvodná databáza pritom zostane bez zmeny a plne prístupná.
V prípade potreby môžete prechod iasto ne realizova  aj manuálne pomocou importu a exportu obchodných partnerov
a položiek sortimentu.

Prechod do novej databázy
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V tomto okne je možné vykona  základné nastavenia programu (nastavenia sú spolo né pre všetkých používate ov) :

Globálne nastavenie programu

V avom paneli môžete vybra  jednu z 5 sekcií :

Údaje
Východisková DPH

Táto DPH bude automaticky ponúknutá pri tvorbe novej skladovej položky alebo položky dokladu.

Východiskový ú et/poklad a
Tento ú et/poklad a bude automaticky ponúknutý pri tvorbe novej platby alebo dokladu. Ú et je možné
preddefinova  aj pre každý typ dokladu individuálne.

Spôsoby úhrad
tu môžete preddefinova  všetky spôsoby úhrad, ktoré budú potom k dispozícii na výber pri tvorbe vašich dokladov.

Konštantné symboly
tu môžete preddefinova  všetky používané konštantné symboly, ktoré budú potom k dispozícii na výber pri tvorbe
vašich dokladov.

Doklady
Automaticky otvori  sklad pri vytváraní novej položky dokladu

Ak potvrdíte túto vo bu, tak pri vytváraní nového pohybu dokladu, bude automaticky otvorené okno s výberom
skladovej položky.

Kontrolova  zásobu položiek sortimentu
Ak potvrdíte túto vo bu, program bude zásobu položky kontrolova  pri každom jej použití v doklade.

Zadáva  ceny vrátane DPH
Ak potvrdíte túto vo bu, program bude predpoklada , že pre každú položku dokladu a sortimentu chcete zadáva
cenu vrátane DPH (táto vo ba sa dá individuálne zmeni  pri každom pohybe).

Splatnos
Na základe zadaného po tu dní bude automaticky vypo ítaný dátum splatnosti u všetkých nových dokladov. Ak
potrebujete zada  ur itému obchodnému partnerovi individuálnu splatnos , zadajte ju v evidencii obchodných
partnerov.

Farba písma
tu si môžete vybra  farbu pod a vlastného vkusu, ktorou bude vytla ený nadpis / íslo / dátum dodania (farba .1) a
dátum splatnosti / suma k úhrade (farba .2) pri tla i každého dokladu.

Spôsob výpo tu DPH
Tu si môžete vybra , i sa celková výška DPH v doklade má po íta  z celkovej sumy bez DPH alebo s DPH.
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Zaokrúhli  celkové sumy
Celkové sumy v rekapitulácii dokladu je možné volite ne zaokrúh ova . Tu si môžete vybra  zaokrúh ovanie na 0,01 /
0,10 / 0,50 alebo na celé íslo.

Sortiment
Evidova  predajné ceny v cudzích menách

Program umož uje evidova  pre každú položku sortimentu jej individuálne predajné ceny až v troch menách. Menu
je možné zmeni  iba pokia  v nej ešte nie je zadaná žiadna predajná cena.

Predajné ceny
Úprava predajných cien

Ke že rozpätie predajných cien môže by  ve mi ve ké, môžete tu nastavi  individuálny spôsob zaokrúhlenia až pre 5
cenových hladín (pre ceny nižšie ako 1$, 10$, 100$, 1000$ a vyššie - znakom $ sa rozumie východisková mena). Pre
každú hladinu teda môžete zada  násobok, na ktorý chcete sumu zaokrúhli  (napr. 1, ak chcete zaokrúh ova  na celé
ísla, 0.01 ak chcete zaokrúh ova  na stotiny/centy a pod.) a potom vyberte spôsob, akým chcete sumu zaokrúhli

(nadol, nahor alebo matematicky). Zárove  môžete zada  sumu, o ktorú sa má zaokrúhlená suma zníži  (napr. pre
dosiahnutie tzv. Ba ových cien). Uvedená úprava sa aplikuje napr. pri prepo te predajnej ceny položky dokladu v
prípade cudzej meny alebo ak má by  z ava aplikovaná priamo do ceny. Rovnako sa táto úprava používa aj pri
hromadnom precenení položiek sortimentu.

Program
Automaticky zálohova  databázu

Ak potvrdíte túto vo bu, program bude každý de  pri prvom ukon ení programu automaticky zálohova  databázu.
Názov záložného súboru bude vytvorený automaticky z názvu zálohovanej databázy a dátumu v tvare RRMMDD a
tento záložný súbor bude uložený do zložky Backup (nachádza sa v rovnakej zložke, ako konfigura ný súbor
setup.ini). Zálohovanie môžete spusti  kedyko vek aj ru ne. Bližšie informácie o zálohovaní nájdete na stránke Záloha
databázy.

Upozornenie :
Program umož uje zálohova  (ru ne alebo automaticky) iba lokálne databázy (t.j. databázy umiestenené v po íta i, v
ktorom je nainštalovaný aj program). Databázu na serveri je teda nutné zálohova  z programu inštalovaného na serveri.

Odde ovací znak
Vybraný znak bude použitý pri importe/exporte údajov

Používa  externú PDF tla iare
Potvrdením tejto vo by môžete pre vytáranie súborov PDF využi  externú PDF tla iare . Jedná sa o program, ktorý je
vo Vašom systéme nainštalovaný a tvári sa ako tla iare . Jeho výstupom však pochopite ne nie je výtla ok, ale PDF
súbor. Takýchto programov je k dispozícii viacero - napr. BullZip PDF Printer (www.bullzip.com), doPDF
(www.dopdf.com), PDFCreator (www.pdfforge.org) a pod.

Zis ova  nové verzie programu
Ak potvrdíte túto vo bu, program bude pri každom spustení kontrolova , i nie je k dispozícii novšia verzia programu.
Ak je, program ponúkne jej stiahnutie.
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Pomoc

V tomto okne sú uvedené základné informácie o programe, íslo verzie a copyright.
O programe

Zobrazenie tejto nápovedy
Nápoveda

Manuálna kontrola, i je k dispozícii novšia verzia programu. Kontrola môžet by  vykonávaná aj automaticky pri každom
spustení programu, ak povolíte túto možnos  v nastavení programu.

Kontrola nových verzií
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