
Dynac Report v1.1.4.9  - 22.4.2012
• možnosť vytvorenia nového účt.subjektu a jeho agendy
• možnosť zobrazenia a modifikácie aktuálneho účt.subjektu
• rozšírenie predvolieb o ďaľšie možnosti
• súhrnný výkaz dph - úprava exportovaného XML súboru 
• dph – korekcia započítavania riadku 12 (kód dph S20) do riadku 21

Dynac Report v1.1.4.8  - 22.3.2012
• opravená inicializácia rozsahov od mesiaca-po mesiac v zostave Obratová predvaha. 

Predch.verzia pri určitej konfigurácii v Dynacu (otvorené prechodné obdobie a nastavenie 
aktuálneho mesiaca v prechodnom období) pri výbere východzieho roku nesprávne inicializovala 
rozsahy mesiacov.

• opravený dátum úhrady v zostave Faktúry. Predch.verzia zobrazovala namiesto prázdneho dátumu 
(faktúra bez úhrady) nekorektný dátum 30.12.1899. Toto nesprávne zobrazenie sa vyskytlo v situácii 
keď v rozsahu zostavy bol definovaný aj účet, za ktorý sa faktúry selektovali. Rovnako sa nesprávne 
preniesol dátum úhrady aj do exportovaných formátov PDF a XLS.

• oprava definície v Súvahe – pasívach. Z riadku 103 bol odstránený účet 474.

Dynac Report v1.1.4.7  - 8.3.2012
• interné zmeny

Dynac Report v1.1.4.6 – 7.3.2012
• integrácia Súvahy s aplikáciou eDane. Z Dynac Reportu možno teraz spustiť aplikáciu eDane 

s automatickým otvorením a naplnením formulára „Súvaha“.
• integrácia Výkazu zisku a strát s aplikáciou eDane. Z Dynac Reportu možno teraz spustiť aplikáciu 

eDane s automatickým otvorením a naplnením formulára „Výkaz ziskov a strát“.
• opravená chyba v definícii Súvahy (aktíva, súčtový riadok č.2)
• opravená chyba pri štarte programu, ktorá sa mohla vyskytnúť pri určitej konfigurácii nastavení
• zjednotenie jadra a verzionovania Dynac Reportu a Dantesa.

Dynac Report v1.1.4.5 – 28.2.2012
• možnosť nastavenia spôsobu výpočtu dph v oficiálnom formulári.

Aplikácia eDane (DRSR) pokladá za „logické chyby“ aj také prípady, v ktorých nie je hodnota dph 
presným prepočtom zo základu. Tak napr. pri sumárnom základe 1000 musí byť sumárna hodnota 
dph v ekvivalentnom riadku 200 (pri sadzbe 20%), ináč to aplikácia eDane pokladá za chybu.

Podľa vyjadrení daňového poradcu by v jednotlivých riadkoch dph oficiálneho výkazu mali 
byť uvedené hodnoty, ktoré korešpondujú s hodnotami v účtovníctve. Keďže táto hodnota je 
sumárom jednotlivých dph za príslušný kód dph a nie hodnotou vypočítanou zo sumy všetkých 
základov za príslušný kód dph, tak pri odlišných metodikách výpočtu, môže vzniknúť rozdiel.

Z uvedených dôvodov sme do programu zaviedli možnosť užívateľsky ovplyvniť preferovaný 
spôsob prenosu údajov do oficiálneho výkazu dph.
V časti programu „Nastavenia-Predvoľby-Daň z pridanej hodnoty“ sa nachádza zaškrtávacie 
políčko s označením „V oficiálnom formulári prepočítať dph podľa sumy základov“.

• Ak je zaškrtnuté, tak hodnoty dph na jednotlivých riadkoch sú pri otvorení formulára 
automaticky prepočítané podľa príslušných základov (napr. r04 = r03x0,20)

• Ak nie je zaškrtnuté (preddefinované nastavenie), tak hodnoty dph v jednotlivých riadkoch sú 
hodnotami prevzatými z účtovníctva bez dodatočnej úpravy.

• Odpamätávanie naposledy použitého obdobia pri generovaní výkazu dph (pre každú agendu zvlášť)
• Odpamätávanie naposledy použitého spôsobu použitia koeficientu -  výpočet resp. použitie fixného 

koeficientu (pre každú agendu zvlášť)
• Odpamätávanie hodnoty naposledy použitého fixného koeficientu (pre každú agendu zvlášť)

Dynac Report v1.1.4.4 – 22.2.2012
• opravená chyba v daňovom priznaní dph pre rok 2012, kde sa neuviedli hodnoty na opravných 

riadkoch (26, 27, 28). Pre uvedené riadky treba pri účtovaní použiť kód O20. Chyba bola spôsobená 
tým, že sa nenakopírovala nová definícia dph platná od 1.1.2012. V inštalačnom balíku sa potrebné 



súbory nedopatrením nenachádzali.
• Zmena zaokrúhlenia v oficiálnom výkaze dph. Hodnota dph nie je odteraz presným výsledkom súčtu 

jednotlivých prípadov patriacich do daného riadku ale je hodnotou, ktorá je vypočítaná z celkového 
súčtu jednotlivých základov, na ktoré je aplikovaná sadzba dph. Tento postup bol zvolený kvôli 
minimalizácii varovných správ na strane aplikácie eDane.

• Oprava spôsobu započítavania riadku 28 do celkových súčtov 31, 32, 34.

Dynac Report v1.1.4.3 – 18.2.2012
• integrácia Dynac Reportu s aplikáciou eDane (DRSR).

V tejto verzii sú podporované:
• Súhrnný výkaz dph
• Daňové priznanie dph

Neskôr pribudnú:
• Súvaha
• Výkaz ziskov a strát, ktoré DRSR plánuje zakomponovať do aplikácie eDane. 

Po kliknutí na ikonu XML v príslušnom oficiálnom formulári Dynac Reportu, pribudla možnosť 
spustenia aplikácie eDane priamo z Dynac Reportu, pričom sa Dynac Report na pozadí postará o 
dopravenie údajov z účtovníctva priamo do aplikácie eDane. Užívateľ už iba podpíše a odošle 
automaticky vyplnený formulár správcovi dane. 

• Opravené chyby v daňovom priznaní Dph platnom od 1.1.2012
• Opravená chyba pri exporte súhrnného výkazu dph, kedy sa v niektorých prípadoch nepodarilo 

vytvoriť exportný súbor xml.

Dynac Report v1.1.4.2 – 9.2.2012
• pribudol nový výkaz DPH platný od 1.1.2012 vrátane oficiálneho formuláru
• export údajov z DPH výkazu vo forme XML súboru, ktorý možno použiť pre účely elektronickej 

komunikácie s daňovou správou (e-Dane, EZU)
• Súvaha platná pre rok 2011 vrátane oficiálneho formuláru
• export údajov Súvahy vo forme XML súboru pre možnosť použitia v el.komunikácii s daňovou 

správou
• Výkaz ziskov a strát platný pre rok 2011 vrátane oficiálneho formuláru
• export údajov Výkazu ziskov a strát vo forme XML súboru pre možnosť použitia v el.komunikácii 

s daňovou správou
• opravená chyba pri exporte zostavy Obratová predvaha do XLS
• sprístupnený modul pre archiváciu údajov na pevné disky, USB kľúče, externé disky a pod.

Dynac Report v1.1.4.0 – 29.6.2011
• do reportu Účtovný denník vo forme xls (Excel), pribudol stĺpec „Stredisko“.

Dynac Report v1.1.3.9 – 15.6.2011
• automatické prispôsobenie zobrazenia pre rôzne monitory (klasický, širokoúhly) s ohľadom na 

rozličné nastavenia rozlíšenia (resolution) a nastaveného počtu bodov na palec (podporované sú 
120 a 96 dpi). 
Pri predchádzajúcej verzii sa mohli vyskytnúť prípady, kedy sa niektoré komponenty nemuseli 
zobraziť spávne, boli posunuté, prekryté, resp. schované „za rohom“. 

Dynac Report v1.1.3.8 – 21.4.2011
• súhrnný výkaz DPH – do oficiálneho formuláru sú premietnuté aj čiastky, ktoré v sumáre za firmu 

vykazujú zápornú hodnotu

Dynac Report v1.1.3.7 
• interné zmeny

Dynac Report v1.1.3.6 – 23.2.2011
• všetky zmeny sa týkajú výkazov Súvaha & Výsledovka 
• program si od tejto verzie odpamätáva časové obdobie, za ktoré bol výkaz naposledy generovaný, 

takže už nie je závislý od nastavenia aktuálneho obdobia v Dynacu
• odpamätávanie časového obdobia výkazov nie je zdieľané, každý výkaz (aktíva, pasíva, výsledovka) 



si ich odpamätáva zvlášt, nezávisle od ostatných výkazov
• pri pokuse o vytvorenie oficiálneho formulára súvahy, program kontroluje, či je u oboch súčastí 

(aktíva, pasíva) použité rovnaké časové obdobie
• vo výkaze sa na obrazovke zobrazuje trojica stĺpcov, z ktorých 1. zobrazuje nezaokrúhlenú hodnotu, 

2. zobrazuje zaokrúhlenú hodnotu v danom riadku a 3. zobrazuje hodnoty, kde súčtové riadky sú 
spočítané zo zaokrúhlených bežných riadkov. 3. stĺpec resp.3.sada stĺpcov u súvahy, sú hodnoty, 
ktoré môže užívateľ dodatočne modifikovať a tento stĺpec/stĺpce sa zobrazuje/ú aj v oficiálnom 
formulári. Nová verzia si odpamätáva poslednú konfiguráciu zobrazenia uvedených stĺpcov

Dynac Report v1.1.3.5 – 21.2.2011
• Súvaha & Výsledovka – existujúca metóda načítania hodnôt „predch.účt.obdobia“ výpočtom z 

údajov predch.roku bola rozšírená o metódu načítania finálneho (upraveného) výkazu z predch. 
obdobia. Pokiaľ ste vo výkaze v minulom roku vykonali dodatočné dorovnania (aby presne sedeli 
aktíva s pasívami, resp. aby hosp.výsledok vo výsledovke korešpondoval hodnote v súvahe), tak 
nová metóda umožňuje načítať do tohtoročného výkazu, do stĺpca „predch.účt.obodbie“, takto 
upravený finálny výkaz minulého roku, bez toho aby ste predmetný stĺpec vo výkaze  museli 
dorovnávať nanovo.

Dynac Report v1.1.3.4 – 14.2.2011
• výkaz DPH – oprava v zostave (nesprávne odpočítanie dane na vstupe)

Dynac Report v1.1.3.3 – 7.2.2011
• výkaz DPH – implementovaný nový oficiálny formulár platný od 1.1.2011

Dynac Report v1.1.3.2 – 18.1.2011
• súhrnný výkaz DPH – do výkazu sú od tejto verzie zahrnuté aj dobropisy

Dynac Report v1.1.3.1 – 24.12.2010
• adaptácia DPH platnej od 1.1.2011 (zatiaľ bez oficiálneho výkazu)

Dynac Report v1.1.3.0 – 25.8.2010
• výkaz DPH – oprava v spôsobe zaokrúhľovania koeficientu

Dynac Report v1.1.2.9 – 4.7.2010
• výkaz DPH – zmena zaokrúhľovania vypočítaného koeficientu v zhode s Dynacom (vždy nahor)

Dynac Report v1.1.2.8 – 24.5.2010
• výkaz DPH – oprava prenosu vypočítaných hodnôt do oficiálneho výkazu. V niektorých riadkoch so 

zápornými hodnotami sa tieto nesprávne zobrazili v absolútnej hodnote bez možnosti opravy
• zmena zaokrúhľovania vypočítaného koeficientu
• zmena zobrazenia vzorca výpočtu koeficientu vo výstupe (omylom bol zobrazený vzorec z  výkazu 

dph platného v predch.období)

Dynac Report v1.1.2.7 – 19.4.2010
• súhrnný výkaz DPH – implementácia tlačiva „Vyhlásenie o podaní písomnosti elektronickou 

formou“. Uvedené vyhlásenie je súčasťou jedného PDF (zaradené na jeho koniec), ktoré obsahuje 
titulnú stranu aj vypočítaný počet 2.strán. Na rozdiel od portálu drsr.sk, kde sú všetky strany rozbité 
do jednotlivých PDF súborov, v Dynac Reporte je vytvorený jeden kompaktný súbor, ktorý obsahuje 
všetko potrebné. To má podstatnú výhodu v manipulácii, či archivácii dokumentov tohto typu, pričom 
je zaručená nezávislosť od portálu drsr.sk. V prípade ak potrebujete poslať daňovému úradu 
vyhlásenie (užívatelia, ktorí nepoužívajú ZEP), tak pri tlači zadáte rozsah strán napr. 1,3 (za 
predpokladu, že výkaz obsahuje len jednu tzv. 2.stranu v terminológii daňového riaditeľstva).

Dynac Report v1.1.2.6 – 12.4.2010
• súhrnný výkaz DPH – implementácia oficiálneho formulára s možnosťou edície v editore formulárov
• export formulára do PDF,  tlač hotového dokumentu
• na rozdiel od portálu drsr.sk sa na jeden pokyn automaticky vytvorí celý dokument súhrnného 

výkazu, teda prvá strana aj príslušný počet druhých strán, ktorý sa môže od obdobia k obdobiu 
dynamicky meniť



• export do XML priamo z editora formulárov prostredníctvom novej ikony „xml“  v záhlaví editora 
alebo cez tlačidlo „Uložiť...“ a zvolení príslušného typu v dialógu

• všetky údaje zapisované do PDF a XML sú od tejto verzie kódované v Unicode
• zabezpečenie kompatibility pri načítaní starších dokumentov s kódovaním v ANSI
• implicitný názov exportného súboru už obsahuje aj storočie (napr. svDPH_1q2010.xml)
• niektoré krajiny používajú v Ič DPH viac ako len 2 alfabetické znaky, čomu bol prispôsobený aj 

algoritmus.  Napríklad Ič dph ATU47763102 je teraz na druhej strane súhrnného výkazu rozdelený 
na Kód štátu: „AT“ a Identifikačné číslo: U47763102

• počet druhých strán súhrnného výkazu je teraz automaticky prispôsobený podľa vypočítaného počtu 
skutočne obsadených riadkov

• zmeny v inicializácii súhrnného výkazu s preferenciou údajov podľa predchádzajúceho súhrnného 
výkazu. Znamená to, že pokiaľ užívateľ zmenil vo výkaze napr. Ulicu alebo konateľa, tak pri 
nasledujúcom editovaní formuláru sa príslušné údaje inicializujú týmito zmenenými hodnotami a nie 
údajmi, ktoré sú zapísané v konfiguračnom programe v časti „Užívateľ – Adresy“. (Táto zmena zatiaľ 
nebola premietnutá do inicializácie formulárov ostatných typov).

• typ priznania a dátum boli zo základného okna odstránené keďže sa teraz zadávajú priamo 
v oficiálnom formulári

• tlačidlo „Export“ teraz neobsahuje možnosť XML, keďže export/uloženie do xml bolo presunuté do 
editora oficiálneho formulára

Dynac Report v1.1.2.5 – 12.3.2010
• report Súvaha a Výsledovka: v oficiálnom formulári možno teraz zmeniť mesiac a rok od-do za 

obdobie a takisto za bezpr.predchádzajúce obdobie. Tieto zmeny súvisia s okolnosťou, pokiaľ 
subjekt vznikol počas roka, za ktorý sa výkaz podáva resp. v predch.roku. Alternatívne možno 
bezpr.predchádzajúce obdobie (mesiac a rok od-do) ponechať nevyplnené.

Dynac Report v1.1.2.4 – 6.3.2010
• report Súhrnný výkaz DPH: implementovaná možnosť exportu do Excelu (formát XLS).
• implementácia unicode pre prácu s priečinkami. Znamená to, že pri ukladaní súborov (hotových, 

vyplnených formulárov) možno použiť pre uloženie adresáre s ľubovoľným názvom, teda aj také, 
ktorých meno obsahuje znaky s diakritikou

• chyba "Field IcDPH not found", ktorá sa vyskytla pri pokuse o edíciu oficiálneho formulára 
bezprostredne po registrácii produktu, bola opravená

• rolovanie kolečkom myši na položke SkNace bolo upravené tak, aby zároveň nedochádzalo 
k rolovaniu editovaného formulára

• kontrola v editore oficiálneho formulára: pokiaľ kontrola zistila chybu na inej strane formulára ako 
bola strana aktuálne zobrazená, tak pri automatickom nastavení strany s chybnou položkou sa 
nezobrazilo pozadie príslušnej strany; opravené 

• kontrola inštalovanej verzie Dynacu pre potreby oficiálneho formuláru DPH platného od 1/2010. 
Pokiaľ nie je nainštalovaná príslušná verzia (v6.3x alebo vyššia), oficiálny formulár za obdobie od 
1/2010 nemožno vytvoriť

• spustenie Adobe Reader (Acrobat) pre zobrazenie vytvoreného oficiálneho formuláru: v niektorých 
prípadoch sa môžu niektoré položky vo výstupe nekorektne zobraziť, prípadne sa nezobrazia vôbec. 
V takých prípadoch vám odporúčame aktualizovať vašu existujúcu verziu PDF prehliadača.

Dynac Report v1.1.2.3 – 18.2.2010
• report Výkaz ziskov a strát: odstránená „Chyba pri výpočte výkazu“, spôsobená absenciou 

vzorových súborov v inštalačnom balíku

Dynac Report v1.1.2.2 – 17.2.2010
• interné zmeny

Dynac Report v1.1.2.1 – 16.2.2010
• Implementácia súhrnného výkazu DPH
• Export údajov do XML formátu za účelom podania cez elektronickú podateľňu drsr

Dynac Report v1.1.2.0 – 15.2.2010
• report Súvaha: zmena v implicitných definíciách na riadkoch 62, 63, 64, 65, 120,121,122,123

Dynac Report v1.1.1.9 – 11.2.2010



• interné zmeny

Dynac Report v1.1.1.8 – 11.2.2010
• odstránená chyba „Invalid variant conversion“ pri generovaní výkazov, pri špecifickej konfigurácii 

(chyba sa nemusela vždy vyskytnúť) 

Dynac Report v1.1.1.7 – 10.2.2010
• názvy firiem sa už v oficiálnych výkazoch Súvaha a Výkaz ziskov a strát nekonvertujú na veľké 

písmená

Dynac Report v1.1.1.6 – 2.2.2010
• report Dph podrobne: rozlíšenie vstupu a výstupu, kde sa používa rovnaký kód DPH pre vstup aj 

výstup (napr. kód dph „TO“ pre trojstranný obchod). Doteraz zostava chybne ukazovala na vstupe to 
isté, čo bolo na výstupe

• report Dph podrobne: zobrazenie identifikácie dokladu vo všetkých variantoch podrobného 
prehľadu, teda aj v prípadoch keď sa kód dph použil v zápisoch na účte 6xx (prípady keď sa 
v transakcii nedal použiť účet 343, napr. pri dodávke tovaru do zahraničia a pod.)

• report Súvaha:  zmena v definície účtu 314. Východzia definícia bola presunutá z riadku 39 na 
riadok 48.

• report Súvaha: dátum schválenia v oficiálnom výkaze už nie je povinný
• report Výkaz ziskov a strát: dátum schválenia v oficiálnom výkaze už nie je povinný

Dynac Report v1.1.1.5 – 1.2.2010
• report Súvaha: zmena definície účtu 479.  Eliminácia jeho duplicity na riadkoch 95 a 103 

ponechaním len na riadku 95.

Dynac Report v1.1.1.4 – 27.1.2010
• optimalizácia zoskupenia/delenia názvu subjektu pri automatickej inicializácii v oficiálnom formulári 

výkazov „Výkaz ziskov a strát“ a „Súvaha“

Dynac Report v1.1.1.3 – 27.1.2010
• odstránená chyba pri výpočte výkazu „Výkaz ziskov a strát“, ktorá sa mohla vyskytnúť ihneď po 

otvorení výkazu

Dynac Report v1.1.1.1 – 26.1.2010
• pridané oficiálne tlačivo DPH platné od 1.1.2010
• pridané oficiálne tlačivo Výkaz ziskov a strát platné od 1.1.2009
• pridané oficiálne tlačivo Súvaha platná od 1.1.2009 
• automatické načítanie stĺpca „Predch. účt. obdobie“ v Súvahe a Výkaze ziskov a strát
• automatická konverzia stľpca „Predch. účt.obdobie“ z korún na euro pokiaľ je predch.obdobie rok 

2008
• možnosť voľby metódy konverzie pre stĺpec „Predch. účt.obdobie“

Dynac Report v1.1.0.4 – 21.12.2009
• oficiálne tlačivo DPH – fix: chybné prenosy desatinnej časti číselných hodnôt medzi editorom 

formulárov a automaticky vytvoreným odpovedajúcim PDF súborom

Dynac Report v1.1.0.3 – 18.12.2009
• využitie maximálneho možného počtu znakov prvého riadku ofic. výkazu DPH pre názov firmy, 

inteligentné delenie v prípade potreby

Dynac Report v1.1.0.2 – 17.12.2009
• oficiálne tlačivo DPH – fix: inicializácia 2.riadku subjektu v editore formulárov
• oficiálne tlačivo DPH – fix: názov firmy sa už nekonvertuje na veľké písmená

Dynac Report v1.1.0.1 – 11.12.2009
• implementácia Editoru formulárov
• automatické vytvorenie, vyplnenie a tlač oficiálneho formuláru DPH platného do 12/2009 



Dynac Report v1.0.2.1 – 3.9.2009
• report Obratová predvaha: rozšírenie o možnosť vytvorenia zostavy za zvolený interval mesiacov

(napr. polrok, kvartál a pod.)
• report Hospodársky výsledok: možnosť výberu viacerých stredísk naraz. Nie je podmienkou aby 

vybraté strediská nasledovali za sebou (interval), možno vybrať akúkoľvek kombináciu stredísk bez 
obmedzenia

• report Hospodársky výsledok: pri výbere za stredisko/strediská sa vybraté stredisko resp. zoznam
vybratých stredísk už korektne zobrazí aj v zahláví výstupnej zostavy, grafu a takisto pri exporte do 
xls a pdf

Dynac Report v1.0.2.0 – 16.3.2009
• Súvaha: oficiálny formát - obchodné meno (názov) účtovnej jednotky použije aj druhý riadok, pokiaľ 

to dĺžka názvu vyžaduje 
• Výkaz ziskov a strát: oficiálny formát - obchodné meno (názov) účtovnej jednotky použije aj druhý 

riadok, pokiaľ  to dĺžka názvu vyžaduje 

Dynac Report v1.0.1.9 – 28.2.2009
• oprava zaokrúhlovania dph vo výkaze od 1.1.2009 v zhode s legislatívou
• zmena zaokrúhlovania koeficientu na 2 des.miesta vždy nahor
• report: Hlavná kniha - export do excelu rozšírený o stĺpec „stredisko“
• report: Hlavná kniha – oprava celkových súčtov pri výbere podmnožiny z účtovnej osnovy
• report: Hlavná kniha – automatické nastavenie šírky stĺpcov (autofit) pri exporte do excelu

Dynac Report v1.0.1.8 – 27.2.2009 (23.12.2008)
• program si odpamätá posledné zmeny urobené vo výkaze, napr. zmena zaokrúhlenia
• pri vstupe do výkazu sa automaticky zobrazí posledne generovaný výkaz (doteraz to bolo tak, že ho 

bolo treba vygenerovať a až potom sa zobrazil)
• v oficiálnych tlačivách výkazov sa všetky údaje firmy (okrem názvu) konvertujú na veľké písmená

Dynac Report v1.0.1.7 – 11.2.2009 (9.12.2008)
• odstránená chyba v niektorých súčtoch za syntetiku v zostave "Hospodársky výsledok, podrobne za 

analytiky a stredisko" (chyba nemusela vždy nastať)
• výrazne zrýchlené prezeranie výkazov v oficiálnej forme (tlačivá súvahy a výkazu ziskov a strát)

Dynac Report v1.0.1.6 - 24.7.2008
• oprava v zostave Faktúry. Pri zadaní výberu faktúr za firmu vrátane pobočiek a súčasnom vyplnení 

účtu, došlo k fatálnej chybe a následnemu ukončeniu programu. Chyba bola opravená.

Dynac Report v1.0.1.5 - 21.7.2008
• zmena v zostave Faktúry – výber za firmu vrátane pobočiek. Príslušnosť pobočky k „centrále“ je 

teraz daná zhodou v IČO. Pokiaľ IČO nie je zadané, tak sa zisťuje zhoda v názve firmy. Ďalej musí 
byť splnené kritérium, že pobočka má vyplnenú položku „pobočka“ a centrála túto položku vyplnenú 
nemá. Táto verzia na rozdiel od predchádzajúcej zahrnie do výstupu už aj tie pobočky, ktoré nemajú 
zhodu v názve v porovnaní s centrálou ale postačuje im zhoda v IČO.

Dynac Report v1.0.1.4 - 18.6.2008
• pre multilicenciu Dynac Reportu je možnosť nastaviť názov klienta v konfig. programe Dynacu, nie je 

potrebné vystavovať extra licencie pre každého klienta, názvy účtovných klientov si užívateľ vytvára 
sám

• namiesto názvu licencie sa v hlavičke reportu zobrazuje názov klienta (platí pre multilicenciu)
• namiesto názvu licencie sa v stavovom riadku okna aplikácie zobrazuje názov klienta (platí pre 

multilicenciu)
• pri zobrazení informácie o zdroji aktuálnych údajov „Info-zdroj údajov“ sa pri multilicencii zobrazuje aj 

názov klienta

Dynac Report v1.0.1.3 – 22.5.2008
• opravená chyba pri pokuse o súbežné otváranie výkazov v oficiálnom formáte

Dynac Report v1.0.1.2 – 6.5.2008
• interné zmeny



Dynac Report v1.0.1.1 – 5.5.2008
• výkazy v angličtine (vyžaduje rozšírenú licenciu)

Dynac Report v1.0.1.0 – 3.5.2008
• zmena farebných atribútov v dialógu výkazov v niektorých zaškrtávacích položkách (CheckBox)
• po pregenerovaní reportu sa viditeľnosť stĺpcov už riadi aktuálnym nastavením zaškrtávacích 

položiek
• po zmene formátu alebo jazyka je zachovaný pôvodný fokus (tabuľka výkazu)
• nahradenie starších verzií výkazov najnovšími


