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• Upomienky.  
Vašim obchodným partnerom môžete teraz zasielať upomienkové listy za neuhradené faktúry. 
Program Vám automaticky vyberie také otvorené pohľadávky, ktorých termín splatnosti je 
prekročený o Vami určený počet dní. Definovaním rôznych kritérií môžete rozhodnúť o rozsahu 
cieľovej skupiny, ktorej bude upomienka zaslaná. Uvedené zautomatizovanie znamená výraznú 
úsporu času a to hlavne pre firmy s väčším objemom otvorených pohľadávok. 
 

• Inventarizácia pohľadávok a záväzkov.  
K ľubovolne zvolenému obdobiu môžete vykonať inventarizáciu pohľadávok a záväzkov podľa p. 29 
a p.30 Zákona 563/91 Zb. o účtovníctve. Program za Vás automaticky vytvorí listy, ktoré rozpošlete 
svojim dlžníkom či veriteľom. Definovaním rôznych kritérií môžete rozhodnúť o rozsahu cieľovej 
skupiny, ktorej bude predmetný list zaslaný. Uvedené zautomatizovanie znamená výraznú úsporu 
času a to hlavne pre firmy s väčším objemom otvorených pohľadávok a záväzkov. 
 

• Tlač príjmových a výdajových pokl.dokladov.  
Nová verzia Vám poskytuje možnosť tlače prijímových a výdajových pokladničných dokladov. Za 
týmto účelom pribudli na pokladničnom doklade nové položky, ktoré sa po zadaní zobrazia na 
vytlačenom pokladničnom doklade. Jedná sa o položky “Vyplatené (komu)” pre výdajový doklad a 
“Prijaté od” pre prijímový doklad, kde máte možnosť špecifikovať meno osoby a/alebo názov 
odberateľa/dodávateľa. Uvedené položky nie sú povinné. Znamená to, že užívatelia, ktorí nechcú 
využívať nové možnosti, nemusia tieto položky vypĺňať. 

 
• Rýchla zmena pracovného mesiaca na úrovni účtovných dokladov.  

Nová verzia prináša možnosť rýchlej zmeny účtovného mesiaca priamo na úrovni tabuľky 
zobrazujúcej zoznam účtovných dokladov. V predchádzajúcich verziách ste pri zmene účtovného 
mesiaca museli vykonať niekoľko činností - z úrovne dokladov ste sa museli presunúť na úroveň 
hlavného menu, odtiaľ ste museli vybrať “Služby” a v príslušnom submenu vybrať možnosť “Zmena 

účtovného mesiaca”.  Po tomto úkone sa na obrazovke zobrazila tabuľka s jednotlivými účtovnými 
mesiacmi, z ktorej ste si zvolili požadovaný. Celý tento proces si pri najoptimálnejšom spôsobe 
vyžadoval minimálne 7 (bežnejšie však 21 a viac) úderov do klávesnice. Nová črta Vám dovoľuje 
docieliť rovnaký efekt jediným úderom do klávesnice. Na úrovni účtovných dokladov sa teraz 
môžete rýchlo presunúť do ďalšieho mesiaca stlačením kláves CTRL+, alebo do predchádzajúceho 
mesiaca stlačením kláves CTRL-. 

 

• Nový atribút pre dodávateľa - colný subjekt.  
V adresári firiem možete pre zvoleného dodávateľa definovať atribút, ktorý ho definuje ako colný 
subjekt. Uvedený atribút má význam pri účtovaní JCD (379, 343...) kde dodávateľom je spravidla 
Colnica. Pri inicializácii kódu DPH program vychádzal doteraz z predpokladu, že pre domáci subjekt 
je kód T23 alebo T6 (T ako tuzemsko) a pre zahraničný subjekt D23 D6 (D ako dovoz). Keďže 
“colnica” ako dodávateľ (vystavovateľ JCD) je domáci subjekt, tak kód DPH sa pri preberaní údajov 
z JCD inicializoval na T23 alebo T6. Nový atribút práve rieši uvedený problém a zabezpečí korektnú 
inicializáciu kódu DPH na D23 alebo D6. 
 

• Zdokonalenie automatického preúčtovania z prechodného účtu DPH.  
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Uvedené vylepšenie sa týka tých uživateľov programu, ktorí pre sledovanie DPH na vstupe 
používajú techniku s prechodným účtom DPH. Pri úhrade daňového dokladu (napr. Fa od 
dodávateľa) program automaticky zabezpečuje preúčtovanie DPH z prechodného analytického účtu 
DPH na konečný účet. V predchádzajúcich verziách program použil ako konečný účet syntetický 
účet 343. Po automatickom preúčtovaní musel užívateľ doplniť v danom účtovnom zápise príslušný 
analytický účet. V novej verzii program dokáže doplniť príslušný analytický účet sám, čím sa 
eliminuje dodatočný zásah užívateľa, urýchli sa tým účtovanie a zmenší sa chybovosť. Program  
v tomto procese vychádza z definičnej tabuľky, ktorú máte možnosť aktualizovať v konfiguračnom 
programe,  v časti “Definície - Konečné účty DPH na vstupe”. (Podrobnejší popis technicky s 
prechodným účtom DPH je dostupný v HELPe konfiguračného programu na úrovni “Definície - 

prechodný účet DPH” alebo Vám ho môžeme poskytnúť cez Internet, prípadne fax). 
 

• Zobrazenie celkovej fakturovanej čiastky v príslušnej mene v procese účtovania 
úhrady zahraničnej faktúry.  
Pri účtovaní úhrady zahraničnej faktúry treba posúdiť, či je faktúra uhradená v celej čiastke alebo sa 
jedná iba o čiastočnú úhradu. Vplyvom kurzových rozdielov sa uhradená suma v prepočte na 
domácu menu zvyčajne líši od čiastky, na ktorú bola faktúra vystavená. Účtovník musí porovnať 
uhradenú čiastku v príslušnej mene na výpise z bankového účtu s čiastkou uvedenou na faktúre, aby 
mohol jednoznačne posúdiť, či sa jedná o čiastkovú alebo plnú úhradu. Nová verzia ponúka v 
procese účtovania úhrad zahraničných faktúr možnosť zobrazenia čiastky v zahraničnej mene, na 
ktorú bola daná faktúra vystavená. Týmto sa zjednoduší práca hlavne tých účtovníkov, ktorí pracujú 
s väčším objemom zahraničných faktúr. 
 

• Rozšírenie o tlač zálohových faktúr a úprava formátu faktúr. 
Nová verzia programu DYNAC bola rozšírená o možnosť tlače zálohových faktúr s voľným 
formátom. Časť “Dodávateľ” na faktúre typu daňový doklad ako aj na zálohovej faktúre bola 
rozšírená o údaje telefón a fax dodávateľa. Poloha adresy odberateľa na faktúre bola prispôsobená 
pre súčasne najrozšírenejši typ okienkových obálok. 
 

• Hlavná kniha za zvolené obdobie.  
Pri definovaní rozsahu zostavy Hlavná kniha môžete v novej verzii určiť rozsah mesiacov, za ktoré 
sa má hlavná kniha vytvoriť. V predchádzajúcich verziách ste mohli generovať hlavnú knihu vždy 
iba za aktuálne nastavený mesiac. Pre zkompletovanie účtovníctva ste museli vytlačiť 12 zostáv, 
z ktorých každá predstavovala hlavnú knihu za príslušný mesiac. Rozšírenie v novej verzii ponúka 
okrem doterajších možností aj vytvorenie kvartálnej, či ročnej hlavnej knihy, čo môže výrazne (50% 
a viac) zredukovať množstvo spotrebovaného papiera. 
 

• Nové pohľady z úrovne adresára firiem.  
Na úrovni adresára firiem môžete k vybranej firme zobraziť výsek knihy pohľadávok či záväzkov, 
kde sú zobrazené len tie údaje, ktoré sa týkajú danej firmy. Obdobnú črtu už určite poznáte 
z prehliadania pohľadávok a záväzkov, kde je okrem iného možnosť filtrovania podľa zvoleného 
odberateľa/dodávateľa. Ďalším rozšírením je možnosť prezerania výseku pokladničnej knihy a to iba 
tých pokladničných dokladov, ktoré korešpondujú s vybratou firmou. 
 

• Rozšírená možnosť pri tlači.  
Pred tlačou akejkoľvek zostavy alebo dokladu môžete teraz bezprostredne definovať spôsob 
kódovania (US Standard, Latin 2, Kamenický),  port tlačiarne (Lpt 1, Lpt 2), počet kópií vrátane 
údajov, ktoré boli dostupné už v predchádzajúcich verziách (typ tlačiarne, šírka tlače, od strany - po 
stranu). V konfiguračnom programe môžete pre každú tlačiareň okrem už známych parametrov, 
preddefinovať aj výstupný port. 
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